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إدخال االصطالحات العلمية 
  يف احلقائق الشرعية

  فرحان الرويلي: بقلم الشيخ 
  

  
 

  على خطى أبي هاجر 
  يا فتاة اجلزيرة

  

  بنت األزور : بقلم 
  

  
  

  الطريق إىل أرض املعركة

  يوسف العييري: بقلم الشيخ 
  

  

  ماضون يف طريق جهادنا
  

  لصالحإبراهيم ا
  

  
  

  ٢ / ٢الذرية 
  عبد اهللا الرشيد: بقلم الشيخ 

فإن الناظر ملا جيري اليوم من تسلط الكفار واملرتدين واملنافقني على 
اإلسالم واملسلمني، خصوصاً ااهدين، وما يفعلونه م من أسٍر، 

أليس : وقتٍل، وتشريٍد، وانتهاٍك لألعراض؛ فإنه قد يتساءل فيقول
تسلطون على املسلمني وخصوصاً ااهدين أليسوا كفاراً، هؤالء امل

مؤمنني، أليسوا وهؤالء ! معتدين، جمرمني، باغني، مفسدين، حماربني؟
فلماذا ال ينتصر اهللا لعباده املؤمنني؟ ملاذا ال ! مظلومني، مستضعفني؟

 الأن اهللا عليم حكيم، : ينتقم اهللا من أعدائه الكافرين؟ فاجلواب هو
ئاً إال حلكمة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، أحيسب يقدر شي

: قال تعاىل! هذا أن اهللا جيهله أمر هؤالء الكفار وما يفعلونه باملؤمنني؟
َونلُ الظَّاِلممعا يمغَاِفالً ع اللّه نبسحالَ تو  عن  وروى البخاري

 حىت ظامل،إن اهللا ليملي لل(: قال رسول اهللا :  قالأيب موسى 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ": مث قرأ: قال )مل يفلته إذا أخذه

، أحيسب هذا أن اهللا ال يقدر أن "وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد
 ذَِلك ولَو يشاء اللَّه لَانتصر ِمنهم : قال تعاىل! ينصر عباده املؤمنني؟

ودعوة : "ال عليه الصالة والسالم وقولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِببعٍض
املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام ويفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب 

  .حني ألنصرنك ولو بعد وعزيت
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  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد
  

فسرعان ما مضت أيام هذا الشهر الكرمي وهاحنن نودع النصف األول من شهر رمضان، ويوشك أن يغادر مبا 
اهدين وقعود القاعدين، وهكذا هي احلياة القصرية، فهنيئًا فيه من طاعة الطائعني ومعصية العاصني، وجهاد ا

ملن جعلها طاعةً هللا وتوحيدا وبراءة من الطاغوت وجهادا يف سبيل اهللا، وبؤسا ملن آثر العاجلة على اآلجلة وباع 
  .دينه بدنيا غريه، من علماء السوء وجنود الطواغيت وكل من انضم إىل فسطاط الكفر والنفاق والردة

وأمامنا العشر األواخر من هذا الشهر، وفيها ليلة القدر ليلة خري من ألف شهر، ترتَّل املالئكة والروح فيها بإذن 
 وشد م من كل أمر، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر أحىي ليله وأيقظ أهله وجدر

  .خر وليلة القدراملئزر، ومن فاته أول الشهر فال تفُته العشر األوا
وأهنئ إخواننا ااهدين يف العراق مبا قاموا به من اجلهاد يف هذا الشهر، وما قدموا من األعمال العظيمة فيه، 
ولعلَّ من أعظم تلك األعمال بيعة القائد أيب مصعب الزرقاوي سدده اهللا لشيخ ااهدين الشيخ أسامة بن الدن 

واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال ﴿ االجتماع على حبل اهللا املتني وصراطه املستقيم حفظه اهللا، وأي قربٍة أعظم من
، وهذه البيعة العظيمة خطوة يف طريق توحيد األمة واجتماع ااهدين حتت راية واحدة، واالجتماع على ﴾تفرقوا

  .احلق والتوحيد واجلهاد هو مفتاح النصر وطريق التمكني بإذن اهللا
اليت وصل إليها اجلهاد حبمد اهللا، منذ عملية احلادي عشر من سبتمرب إىل العمليات املوفقة الناجحة وقيام وهذه املرحلة 

عدد من جبهات اجلهاد يف أماكن متفرقة من العامل، ويف منطقة وسط العامل يف العراق ويف جزيرة العرب، تؤذن بقرب 
  .لمني، وتبشر بسقوط األنظمة املرتدة املتسلطة على بالد املسلمنيالنصر وزوال اهليمنة الصليبية واليهودية على بالد املس

وااهدون يف جزيرة العرب على العهد الذي عاهدوا اهللا عليه، والعزم الذي اجتمعوا وتبايعوا عليه، من اجلهاد يف سبيل 
سنان، وباحلجة والبيان حىت تكون اهللا حتى ينالوا إحدى احلسنيني، ومن إعداد العدة ومقاتلة أعداء اهللا بالسيف وال

كلمة اهللا هي العليا، وتكون كلمة الذين كفروا من الصليبيني واملرتدين السفلى، وحىت ال تكون فتنةٌ ويكون الدين كله 
  .هللا

 فيا أهل اجلزيرة؛ قد أوجب اهللا عليكم اجلهاد يف سبيله، وقامت عليكم احلجة وأراكم اهللا اآليات الباهرة، فكم من فئٍة
قليلٍة غلبت فئةً كثرية من كفار اجلزيرة، وكم من كرامة رأيتموها وآيٍة مسعتم ا، بعد األصول الشرعية الواضحة اليت ال 

  .جمال فيها جلدال، من آيات اهللا البينات وأحاديث رسوله املبينات
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 هلم املعذورين، فال يفوتنه ومن مل يكن له يف سوق اجلهاد والشهادة نصيب من القاعدين احملرومني، أو من املأذون
الدعاء إلخوانه يف سجوده يف أوقات الدعاء ومظانِّ اإلجابة، فإنَّ سهام الليل ال ختطئ وإنَّ نصر ااهدين بالدعاء ملن 
أعظم أنواع النصر، إىل جنب نصرهم بالسالح والسنان الذي هو فرض عٍني ال يعذر فيه إالَّ من عذره اهللا من النساء 

  .زين عن اجلهادوالعاج
ومن فاته اجلهاد فال يفوتنه الذب عن أعراض إخوانه ااهدين، والدعوة إىل ما يدعون إليه من اجلهاد والتوحيد، 
وحتريض الناس على اجلهاد يف سبيل اهللا، فال جيمع بني القعود عن اجلهاد، والسكوت عن الكفر البواح، وخذالن 

  .يف العراق ويف أفغانستان والشيشان واجلزائر ويف مشارق األرض ومغاراإخوانه ااهدين يف جزيرة العرب و
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني 
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 هـ الـشهيد عبـد اللطيـف        ١٤٢٥ رمضان   ٩دفن السبت املاضي     
بعد  بعد أن تسلم ذووه جثته من احلكومة السلولية،          اخلضريي رمحه اهللا،  

وأثناء تغـسيل اجلثـة     تأخري وحبس جلثة الشهيد استمر قرابة الشهرين،        
انبعث الدم احلار من جرحه الذي استشهد منه يف كرامٍة تكررت كثريا            

الـشهيد عبـد     تغسيل   من حضر هدها  اللشهداء يف جزيرة العرب، وش    
لت اجلثة إىل مسجد صلي على الشهيد فيه، مث نقل إىل املقربة حيث جاءت جمموعـات تريـد                   مث نق  ،اللطيف رمحه اهللا  

الصالة عليه، واحتدم النقاش يف الصالة عليه حيث طالب كثري من احلاضرين بعدم الصالة على الشهيد، كما طـالبوا                   
فة أحكام اجلهـاد الفقهيـة يف هـذه    عند دفنه أالَّ يخمر وجهه، ويف هذا تطور ملموس وانتشار للوعي اجلهادي ومعر           

 . األرض اليت كانت مغيبة عن ذروة سنام اإلسالم منذ عشرات السنني
وانتشرت بني أهايل بريدة أخبار وقصص كثرية عن الشهيد رمحه اهللا الذي كان معروفًا يف األوساط العلمية يف بريـدة                    

د عن انتشار رائحة املسك من قرب الشهيد، مما أدى إىل توافـد             بسبب أنشطته اخلريية املتنوعة، وذاع اخلرب بني أهايل البل        
  . رغبةً يف االطالع-ليت كانت مطوقة بقوات الطوارئا-أعداد كبرية من الناس إىل املقربة 

وكرامات األولياء ثابتةٌ ال تنكر كما هو معتقد أهل السنة واجلماعة، وقد شاهد ااهدون يف جزيرة العرب كثريا مـن                    
مات اليت ال ينطلقون منها بل يستأنسون ا وترفع مهمهم ومعنويام وتكون سببا يف ثبـام، وينطلقـون مـن                    الكرا

األصول البينة من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وبعد جهود حممومة من احلكومة السعودية وعلمائهـا                   
بدًء حبصار العمارية مث    :  وقائع متتابعة مل حيريوا عنها جوابا        لتغطية تلك الكرامات وجحودها أظهرها اهللا رغما عنهم يف        

 .عملية اخلرب مث شهداء امللز 
جدير بالذكر أنَّ تأخري دفن جثة الشهيد سنة متبعة عند املباحث السلولية حيث أخروا غالب جثث شهداء اجلزيرة                    

 تعد على األموات واستخفاٍف بأقارم وأهلـيهم،        شهرا أو أكثر ومل تسلم ألهلها يف احلال، وال خيفى ما يف ذلك من             
وانتهاٍك للحدود الشرعية واستهانٍة باألحكام، ومل يسبق أن سلِّمت جثة أحد الشهداء ألهله ودفنت يف وقت قصري إالَّ                  

صر الراشد  حينما حيمل الشهيد إخوانه ويدفنونه كما دفنوا عددا من الشهداء منهم عامر الشهري وراكان الصيخان ونا               
  . وغريهم رمحهم اهللا

يف الوقت الذي تضاعفت فيه عائدات النفط بسبب ارتفاع األسعار غري املتوقع، حيث تراوح معدل أسعار الـنفط             •
، وهي أسعار مرتفعةٌ جدا، يف هذا الوقت يصرح املتحدث األمين باسم وزارة الداخلية بأنه               اً دوالر ٥٥ و اً دوالر ٣٥بني  

 .ى عدد ممن هلم عالقة بالعراك الذي حدث أمام اجلمعية اخلريية بالعرجياءعل) متَّ القبض(
أنَّ جمموعة من النساء حضرن إىل اجلمعية اخلريية لطلب املـساعدة،           : وسبب العراك كما صرح املصدر املسئول نفسه      

ملسلمني يف اجلزيرة، يف أغىن بـالد       واشتد الزحام حتى أدى إىل العراك على الصدقات اليت توزعها اجلمعية على بنات ا             
النفط، ويف شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الصدقات وتكثر عند اجلمعيـات اخلرييـة، حيـث         : األرض بأغلى سلعة  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٦  ٦ 

يفترض أنَّ الفقراء جيدون ما يغنيهم يف هذا الشهر الكرمي، وكان التصرف احلكيم من جنود الطاغوت أن قاموا بإطالق                   
؛ فكيف بترويع النساء بـإطالق      ﴾وأما السائل فال تنهر   ﴿:  لتفريق املسكينات، واهللا عز وجل يقول      أعرية النار يف اهلواء   

النار؟ وقد نفى املصدر املسئول إطالق النار مستدال بعدم وجود إصابات يف احلاضرين مستغفالً بذلك كل مـن يقـرأ               
  !اخلرب ويعلم أنَّ إطالق النار يف اهلواء ال يمكن أن يصاب منه أحد

وسرقة أموال املسلمني جرميةٌ من جرائم آل سعود يف بالد احلرمني، وإن مل تكن أكرب اجلرائم فهم مشغولون بكثري من                    
اجلرائم الكربى من تويل الكافرين وإعانتهم على املسلمني، وحماربة اإلسالم واملسلمني واجلهاد وااهدين يف وسـائل                

تنوعة، واحلكم بغري ما أنزل اهللا وحتكيم القوانني الوضعية يف بالد املسلمني، ومحاية             اإلعالم املختلفة وباألجهزة األمنية امل    
املشركني الذين يدعون غري اهللا يف املسجد النبوي بقوات الطوارئ واملباحث، وسجن كل من أنكر الشرك أو فكر يف                    

يرة العرب حكم جـاهلي طـاغويت كـاحلكم         النفري إىل اجلهاد سواء يف اجلزيرة أو يف العراق أو يف غريها، ومل مير جبز              
السعودي منذ قُضي على مسيلمة الكذَّاب حاشا حكم القرامطة الذي اقتصر على جزء يسري من اجلزيرة يف فترة مـن                    

 .تارخيها
بعد إعالا البيعة للشيخ أسامة حفظه اهللا قامت مجاعة التوحيد واجلهاد بقيادة أيب مصعب الزرقـاوي حفظـه اهللا              •

وبذلك ينضم ااهدون يف العـراق إىل       " تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين     " بياناا وتقاريرها اإلخبارية باسم      بتذييل
إخوام يف قاعدة اجلهاد يف مشارق األرض ومغارا، حتت راية واحدة وأمري واحد ، متمثلني قول اهللا سبحانه وتعاىل                   

 ِميعِل اللِّه جبواْ ِبحِصمتاعقُواْ وفَرالَ تا و . 
 جندياً من عناصـر     ٤٨من جهة أخرى تتابعت العمليات على ساحات املعارك يف العراق حيث كان من أبرزها مقتل                

احلرس الوطين العراقي دفعة واحدة يف كمني حمكم نصبه هلم جماهدو قاعدة اجلهاد أثناء خروجهم مـن معـسكرهم ،                    
فها قد وفق أبناء قاعدة اجلهاد يف بـالد الرافـدين           (اعدة اجلهاد يف بالد الرافدين      وجاء يف البيان الذي أصدره تنظيم ق      

 حيث كانت هذه الزمرة خارجة مـن معـسكر          ؛يعرف باحلرس الوثين العراقي       عفنة من عناصر ما     رأساً ٤٨بقطف  
هذا وقد كـانوا     ، ازةىل جنوب البالد يف إج    إبني مدينة بلدروز ومدينة منديل شرق البالد متجهني          الواقع" كركوش"

 وغنم سـيارتني    اهللا تعاىل للمجاهدين من قتلهم مجيعاً       وقد مكن  ،  مرتداً ٤٨ وكان عددهم    ، سيارات   يستقلون أربع 
 ايف العراق اختطافه   جيش أنصار السنة  مجاعة   تأعلن كما،  )أسيادهم وهللا احلمد واملنة    ستلموها من اوأموال كانوا قد    

متكـن  .. ( الذي أصدرته اجلماعة    بيان  الوجاء يف    ، س الوطين العراقي املوايل لالحتالل     من عناصر احلر   اً جندي ١١لـ
يا التابعة لقوات االحتالل    ـة من نصب كمني حمكم إلحدى دوريات امليليش       ـإخوانكم ااهدون يف جيش أنصار السن     

 وحني وصوهلم منطقة الكمني انقـض       ،  احللة –أثناء قيامهم بواجب على الطريق السريع بني بغداد          ] احلرس الوطين  [
أشار يف خامتته إىل    و، األحد عشر    أورد البيان أمساء اجلنود   قد  و ) فتمكنوا من أسر أحد عشر منهم     .. عليهم ااهدون   

"  إد سيتز    "  األمريكي   الدبلوماسي مقتل   "كولن باول   " أيضاً أعلن وزير اخلارجية األمريكي        ،  حتقق معهم  اجلماعةأن  
وهو أول دبلوماسي أمريكي يقتـل يف        ، األمريكية ان يشغل منصب مساعد مدير األمن اإلقليمي يف اخلارجية        الذي ك 
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املركـز  " فكتـوري   " العراق منذ احتالهلا من قبل القوات األمريكية ، وقد لقي حتفه يف هجوم استهدف معـسكر                 
 . الرئيسي للقوات الربية األمريكية يف العراق 

مريكيني الـسابقني رفـضوا    من اجلنود األ٨٠٠كثر من أمريكية أن  األ ]سن هريالد[ حيفة ذكرت صمن جانب آخر    
ن حنو  أمريكي قوله ب  ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم اجليش األ      ..  فغانستانأىل اخلدمة يف كل من العراق و      إالعودة  
 منـهم   ٨٤٣  أن الإ،   يوليو املاضي  ٦ة العسكرية منذ يوم     ـىل اخلدم إ جندياً تلقوا رسائل االستدعاء والعودة       ٤١٦٦

قناع اجلنود الرافـضني    إمريكية  وحتاول وزارة الدفاع األ    ، سباب الرفض أبداء  إكتوبر بدون   أ ١٧ريخ  أرفضوا العودة بت  
  . و احملاكمأىل القضاء إىل اخلدمة بوسائل سلمية دون اللجوء إبالتخلي عن موقفهم والعودة 

اين ألمريكا يف محلتها الصليبية اليت تشنها على البالد اإلسالمية على لسان رئيس             سبانيا احلليف الرئيسي الث   أأعلنت   •
 يومـاً ، وباكتمـال      ٢٠ جندي خالل    ٥٠٠هيئة األركان العامة أا ستسحب قواا املتواجدة يف أفغانستان والبالغة           

 األمريكي بعدما تلقـت الـضربات       سبانيا قد ختلت ائياً عن الوقوف يف اخلندق       أانسحاب قواا من أفغانستان تكون      
املباركة يف مدريد قبل سبعة أشهر واليت أجربا على سحب قواا من العراق آنذاك ، ويف هذا درس لألمة لتعلم أن ال                      

 .  عزة هلا إال باجلهاد وأن األعراض املنتهكة والبالد املسلوبة لن تطهر وتسترد إال بالسيف وسفك الدماء 
 أسرياً من   ٤٠عالم عن أحد املسؤولني األمريكيني أنه سيجري يف األيام املقبلة إطالق سراح             نقلت بعض وسائل اإل    •

اجلدير بالذكر أنه سـبق     ] .. اجلنسية السعودية   [ وأشار املسؤول إىل أن هذه اموعة ممن حيملون         ، أسرى غوانتنامو   
 سجن غوانتنـامو وتـسليمهم إىل احلكومـة    قبل عام ونصف تقريباً إخراج مخسة من ااهدين من شباب اجلزيرة من  

وهؤالء الشباب هم ممن هب للدفاع      .. بتهمة اجلهاد منذ ذلك احلني وحىت اآلن        " احلاير  " السلولية اليت أودعتهم سجن     
عن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان إبان احلملة الصليبية اليت شنتها أمريكا عليها قبل ما يقارب الثالث سنوات ، وقـد                    

يف جزيرة كوبا ، ومل يالق هؤالء الـشباب  " غوانتنامو " امت القوات األمريكية الغازية بعد أسرهم بنقلهم إىل سجن          ق
 .فاللهم فك أسرهم عاجالً غري آجل .. من أمتهم سوى اخلذالن إال من شاء اهللا 

  
 
 

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٨  ٨ 

  

  מ ממ א    מ
מ א   א

מ מ א
מא א א

 عدم التراجـع يف     ىثنني حاثاً احلكومة األمريكية عل    اإل زار أحد كبار الدبلوماسيني السعوديني الواليات املتحدة يوم       " 
 س للعالقـات  وستمعني إليه يف جلنة لوس أجنل     وذكّر امل .  العنيدة للمتمردين ضد قواا     الرغم من اهلجمات   ىالعراق عل 

   .إعمار العراق اخلارجية أن أمام اململكة الكثري لتخسره إذا اارت اجلهود األمريكية الصعبة إلعادة
ـ   ) العراق (السياسية إذا تفكك البلد      وقال عادل اجلبري مستشار ويل العهد السعودي األمري عبداهللا للشؤون           ىحنن عل

   . آالف ميل٨ بعد ىوأنتم عل  طويلة واسعة وغري حمميةالباب مع حدود
، لكن علـيكم املتابعـة إذا أردمت االسـتقرار يف            القيام بذلك  التحدي هو يف كيفية   .  .وأضاف اجلبري عليكم النجاح   

  ."  ةـاملنطق
 أنـه ال رغبـة      ىلع ، اجلبري يف اخلطاب الذي كان يلقيه يف غداء عمل أقيم يف وسط لوس أجنلس يوم االثنني                وشدد" 

 أن قوات األمن السعودية كانت وال    ىدوالراً وأصر عل   ٥٠للمملكة العربية السعودية برؤية سعر برميل النفط يف حدود          
 كانوا من )  سبتمرب ( أيلول   ١١وقال اجلبري حول أن معظم منفذي عملية        .  القاعدة تزال تالحق بشراسة عناصر تنظيم    

الشعب األمريكـي جتـاه       اهلجوم لكي يزيد من غضب     ىأراد إضفاء صبغة سعودية عل    ، أن أسامة بن الدن       السعوديني
   . البنتاغونالعاملي ويف مبىن السعودية وهو الذي فقد ثالثة آالف ضحية يف مركز التجارة

القاعدة وأن اعتداءات نيويورك وواشنطن هدفت إلجياد شرخ يف           أن السعودية هي اهلدف األساسي لتنظيم      ىوأصر عل 
   . عزل السعوديني عن حليفهم وحاميهم األساسيوواشنطن يؤدي إىل عالقات بني الرياضال

مكـة  ( مقدسـني     أهم موقعني إسالميني   ىلن يسيطروا عل    اململكة السعودية  ىمتكنوا من االستيالء عل    وقال اجلبري إذا  
ختيلوا ماذا ميكـن أن     .  امل من النفط  خمزن الع   ربع ى، بل يكونوا فرضوا سيطرم عل      فحسب) املكرمة واملدينة املنورة    

   " . الدوالرات من عائدات النفط  ملياراتىحيدث لو سيطر الطالبان عل
ـ  الرغم من الغضب املستمر جتاه الوجود األمريكي يف العراق إال أنه أصبح من الضروريى وأضاف اجلبري أنه عل   "   ىعل

الشعور بالغضب سرعان ما يزول بعد  ، ألن التمرد يف العراق  حل ملسألة    الواليات املتحدة الضغط من أجل الوصول إىل      
  . " استقرار العراق

  ]  )يو بي آي(   من هيل أندرسون-س ولوس أنجل [
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  ))  ١١١١  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 
א א א    )٢ / ٢( א

  

  يرويلفرحان بن مشهور ال: الشيخ  كتبه
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني،  
  :أما بعد

فإنَّ الدين منه ما هو أصلٌ إذا زال خرج صاحبه إىل الشرك والكفر أو إىل البدعة والضاللة، ومنه ما هو فرع يسوغ فيه 
يكون تاركه مفرطًا عاصيا غري مبتدع وال مشرك، واملخالف فيه جمتهدا مأجورا أو خمطئًا اخلالف ويعذر املخالف، و

معذورا، وقد صنف أهل العلم مسائل العلم املصطلح على تسميته بعلم االعتقاد يف كتب، وفيه فروع كما يف غريه من 
ل الدين داخلة يف علم االعتقاد خاصة ما وقع العلوم، ويف العلوم األخرى أصول كما يف هذا العلم، ولكن أغلب أصو

فيه اخلالف بني أهل السنة وأهل األهواء، فلذلك غلب تسمية هذا العلم بعلم أصول الدين، واشتهر به حتى توهم كثري 
  .من الناس أنَّ أصول الدين كلها من هذا العلم وأنَّ الفروع من غريه

مة من هذا الوجه، وأطال يف املسألة يف مواضع من كتبه، وضرب أمثلةً وقد أنكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هذه القس
بالصالة وحنوها من أصول الدين وهي على هذا االصطالح من الفروع، وتكلم عن املسائل الدقيقة يف علم االعتقاد 

لصحابة والتابعني مسائل الدق يف األصول ال تكاد تتفق عليها طائفة من السلف، ا: وبين وقوع االختالف فيها فقال
  .فمن بعدهم

وقد نشأ عن  هذا الغلط تعظيم مسائل الفروع اليت تذكر يف كتب االعتقاد على وجه التبع أو التفريع على أصٍل من 
أصول الدين، مث التعصب هلا والتشنيع على من خالف فيها وعقد الوالء والرباء عليها، كما جتد ذلك يف مسألة تعليق 

اختلف فيها الصحابة فعبد اهللا بن مسعود ينهى عنها وعبد اهللا :  القرآن؛ فإنَّ اإلمام أمحد سئل عنها فقالالتمائم اليت فيها
بن عمرو ال يرى ا بأسا، واختلفت الرواية عن أمحد فيها فروي عنه جوازها وروي عنه املنع، وهي مسألة من مسائل 

 اليت فيها كالم غري مفهوم أو شرك معلوم كدعاء الصاحلني وحنوه، الفروع تذكر تبعا ملسألة التمائم، خبالف التميمة
فنشأ عن ذكر هذه املسألة يف كتب التوحيد أن تعصب هلا ناس، وقالوا فيها ما مل يقله أحد من أهل العلم، حتى من 

ن غلَّظ يف هذه املسألة ذكر املسألة يف مسائل التوحيد كالشيخ حممد بن عبد الوهاب وشراح كتابه مجيعا ليس فيهم م
حىت وجد اليوم من غلَّظ فيها تغليظًا مزيدا، وواىل وعادى عليها، بل قد بلغ األمر إىل تكفري من يعلِّق التميمة عند بعض 
اجلهلة، ووقع هذا يف أفغانستان أيام اجلهاد الروسي كثريا، حتى كان ناس يعادون قائدا من قادة اجلهاد من أهل التوحيد 

 معه من يلبس التمائم، وعند سؤال غالبهم يظهر أنَّ فيها القرآن حقيقة فهي من التمائم املباحة يف قول بعض ألنَّ
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السلف، أو أنهم يظنون فيها قرآنا فإذا نظر فيها وعلم أن الذي فيها ليس من القرآن مزقها وهذا الذي يتعلقها يظن أن 
  .ا ذكر الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللالقرآن معذور باالتفاق، كمإال ليس فيها 

وليس املراد من هذا أن يتساهل يف تعليق الودع واخليوط وحنوها مما ال اختالف يف كونه من البدع وقد يصل إىل 
الشرك، وال التساهل يف تعليق التمائم اليت ال يدرى ما فيها، وال التساهل يف ترك بيان هذا احلكم بل جيب حتذير الناس 

 التمائم احملرمة، وتعليم اجلاهل واإلنكار على املعاند، لكن بعد أن يعرف املُنِكر حكمها ومييز ما ينكر منها وما ال من
  .ينكَر

وهذه املسألة من مسائل فروع االعتقاد اليت تذكر تبعا ألصوهلا، فكان الغلط أنَّ من الناس من أحلقها بأصلها وشدد فيها 
مل يفرق بني أصول االعتقاد، ومسائل االجتهاد منه اليت يعذر فيها املخالف واخلالف فيها قدمي وواىل وعادى عليها، و

  .منذ الصحابة، ظنا منه أنَّ كل ما يف كتب االعتقاد من أصول الدين اليت ال يسوغ االجتهاد فيها
كن من مسائل االعتقاد أصالً ال الفرعية تعظيم مسائل الفروع اليت تذكر يف مصنفات العقيدة وإن مل ت: ومن الغلط أيضا

وال األصلية، كذكر بعض السلف مسألة اجلهر بالبسملة وأنها ال تسن يف كتب االعتقاد، وهي مسألة خالف بني أهل 
السنة والشافعية يقولون ا ودليلها قوي وإن كان اإلسرار أرجح، وذهب ابن تيمية إىل اإلسرار مرة واجلهر مرة ورآها 

 السنة فيه التنويع، وذكر بعض السلف يف كتب االعتقاد عدم القنوت يف الفجر إال للنوازل، والشافعي يرى القنوت مما
يف الفجر سنةً مطلقًا لنازلة أو لغريها مستدال بأحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فليست من مسائل االعتقاد 

  .األصلية وال الفرعية
رات من عرف عنه اإلمامة يف السنة واالعتقاد، كأئمة السلف والرباري وشيخ اإلسالم ابن أن تؤخذ عبا: ومن الغلط

أن تؤخذ : تيمية وابن القيم وحممد بن عبد الوهاب وبعض أئمة الدعوة ومن تومهه الناس سائرا على طريقتهم ممن بعدهم
 هذا فيمن مل يشتهر له شيء إال الكالم يف عبارام أصوالً وعقائد ال يسوغ ملخالف أن يخالفها، وغالب ما يكون

االعتقاد كالرباري، فترى من الناس من جيعل هذه املقاالت أدلةً مستقلة، تستنبط منها األحكام دون تعريج على 
الكتاب والسنة وألفاظهما، ويتفرع على هذا الغلط يف احلكم على بعض الناس بالكفر، أو العكس يف عذر بعض من ال 

ارة جمملة أو فهم غلٍط هلا، كما وقع من أحد األفاضل يف تكفري الرافضة املوجودين اليوم إذ استشهد بكالم يعذر لعب
إن الثنتني وسبعني فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن امللة فقد خالف الكتاب : ومن قال(: البن تيمية قال فيه

وإمجاع األئمة األربعة وغري األربعة، فليس فيهم من كفَّر كل والسنة وإمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، بل 
، فاستدل بكالمه على عدم تكفري الرافضة وعلى أنَّ هذا مذهب أهل السنة، )واحد من الثنتني وسبعــني فرقـة

ى من كفر وهذا غلط قبيح ووهم شنيع، فليس يف كالم ابن تيمية رمحه اهللا منع تكفري واحدة من الفرق، بل فيه الرد عل
مجيع تلك الفرق عدا الطائفة الناجية، والذي نفاه ابن تيمية عن السلف واألئمة هو تكفري كل واحدة من الثنتني 

  .والسبعني فرقة، ال تكفري واحدٍة منها، والبن تيمية من الكالم يف هذه املسألة ما يبني هذا الغلط
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 كتابا من الكتب اليت خصصت بعض أبواب االعتقاد فجعلها أنَّ من الناس من اعتمد: ومن صور الغلط يف هذا الناقض
أصول الدين كلها فمنهم من اعتمد رسالة نواقض اإلسالم فلم يقبل ناقضا غريها، أو اعتمد كتاب التوحيد فلم جيعل 
 توحيدا غريه، وأمهل يف ذلك توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات، ومن الناس من عكس ذلك، فاعتمد كتب

السلف يف األمساء والصفات حيث كثر يف وقتهم االبتداع فيها، فجعلها الدين كله والتوحيد كله وام من صنف بعد 
ذلك يف مسائل أنواع التوحيد األخرى بالزيادة واالبتداع، وكل ذلك من اعتمد اصطالحات ورسوم حادثة يف العلم 

  .وإحالهلا حمل احلقائق الشرعية
م وطالبه الرجوع إىل الكتاب والسنة والنظر يف الكتب املصنفة من تصانيف السلف فمن فالواجب على أهل العل

بعدهم، والبعد عن اإلفراط يف االتباع املوصل إىل التقليد، واإلفراط يف تركه املفضي إىل ألواٍن من االبتداع، واهللا ويل 
  . التوفيق

  
  

  
 

  

، إن اآللـة    ، إن اآللـة      ر اجلامثة فوق صـدورنا    ر اجلامثة فوق صـدورنا    إننا حنذر أمتنا من السلبية والتغافل عن األخطا       إننا حنذر أمتنا من السلبية والتغافل عن األخطا       " " 
، وجتثم على بعد تسعني كيلومتراً من       ، وجتثم على بعد تسعني كيلومتراً من         العسكرية الصليبية اليهودية حتتل القدس الشريف     العسكرية الصليبية اليهودية حتتل القدس الشريف     

  ،،، وحتاصر العامل اإلسالمي بسلسلة من القواعد واجليـوش واألسـاطيل          ، وحتاصر العامل اإلسالمي بسلسلة من القواعد واجليـوش واألسـاطيل            احلرم املكي احلرم املكي 
  ..  وتدير عدواا عرب شبكة من احلكام املستسلمنيوتدير عدواا عرب شبكة من احلكام املستسلمني

يف أي  يف أي  --، إننا قد نفتح عيوننـا       ، إننا قد نفتح عيوننـا         كوكب آخر ونتصرف وكأن اخلطر على بعد ألف سنة منا         كوكب آخر ونتصرف وكأن اخلطر على بعد ألف سنة منا         وحنن ال نريد أن نعيش يف       وحنن ال نريد أن نعيش يف       
 إن احلملة على العراق هلا ما بعـدها،          إن احلملة على العراق هلا ما بعـدها،          ،  ، منازلنامنازلنا   لنجد الدبابات اليهودية اليت دم البيوت يف غزة وجنني حتاصر           لنجد الدبابات اليهودية اليت دم البيوت يف غزة وجنني حتاصر          --صباحصباح

ط اإلسرائيلي يف قتل ااهدين يف فلسطني قد        ط اإلسرائيلي يف قتل ااهدين يف فلسطني قد        وإن قتل أيب علي احلارثي بالصواريخ األمريكية يف اليمن نذير لنا بأن النم            وإن قتل أيب علي احلارثي بالصواريخ األمريكية يف اليمن نذير لنا بأن النم            
، وأصبع االام األمريكي لن يفلـت منـه أي       ، وأصبع االام األمريكي لن يفلـت منـه أي         ، وكل منا قد يكون غداً هدفاً لصاروخ أمريكي        ، وكل منا قد يكون غداً هدفاً لصاروخ أمريكي          انتقل إىل العامل العريب   انتقل إىل العامل العريب   

  ..  داعية خملص أو كاتب شريفداعية خملص أو كاتب شريف
ناً من أحد، فـإن جهـاد       ناً من أحد، فـإن جهـاد       والشباب املسلم عليه أال ينتظر إذ     والشباب املسلم عليه أال ينتظر إذ      ،    ،    وكفى ما ضاع من أوقات      وكفى ما ضاع من أوقات     إن علينا أن نتحرك وبسرعة    إن علينا أن نتحرك وبسرعة    

           األمريكان واليهود وحلفائهم من املنافقني املرتدين قد صار فرضاً عينياً كما بين           ا، وعلى كل جمموعة مـن الـشباب أن         ا، وعلى كل جمموعة مـن الـشباب أن         األمريكان واليهود وحلفائهم من املنافقني املرتدين قد صار فرضاً عينياً كما بين
  ..   علينا أن نشعل أرضنا ناراً حتت أقدام الغزاة فلن يرحلوا بغري ذلك علينا أن نشعل أرضنا ناراً حتت أقدام الغزاة فلن يرحلوا بغري ذلك ، ،حتمل هم أمتها وختطط لرد العدوان عنهاحتمل هم أمتها وختطط لرد العدوان عنها

                
  ن الظواهري ن الظواهري الشيخ أميالشيخ أمي          

  ]]د د الوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقوالوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقو[ [ 
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   حرب حرب
  ليدخال د الرحمنبعبندر بن : بقلم 

  
  ِبيِلقَاِتلُونَ ِفي سةَ ياجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس ِمِننيؤالْم ى ِمنرتاش ا ِإنَّ اللّهدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتاللِّه فَي

 ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُراِإلِجنيِل واِة وروا ِفي التقِه حلَيع
ِظيمالْع زالْفَو وه   

م اجلهاد وأحد أبرز املطلوبني للحكومة العميلة يف اجلزيرة ، بدأ حياته كأي شاب من               علم من أعال  .. أبو أيوب    
عامة الشباب ال خيتلف عن غريه كثريا ومل يلبث أن صار من أخطر املطاردين ورصدت عصابة الكفر على رأسه مليون                    

دمه الزكي يف حي امللز بعـد أن أدى  بعد أن لبث على قائمة التسعة عشر فترة طويلة ، وانتهى شهيدا مضرجا ب      ! ريال  
  فمن هو أبو أيوب ؟.. ما عليه وترك األمانة الثقيلة ملن بعده 

  النشأة والبداية
كان أحد أجداده ممن هاجر منها      .. فيصل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الدخيل من سكان الدرعية ، فيها ولد وفيها نشأ                 

هـ ، كانت نـشأته بـني       ١٣٩٥من مواليد عام    ، من عاد إليها بعد ذلك      يوم دمرها الطاغية إبراهيم باشا وكان أول        
التحق يف  ، والدين صاحلني يف بيت حمافظ مل يكن فيه شيء من وسائل اللهو احلديثة اليت فتنت الناس وطمست فطرهم                   

إن كانت بذرة   الشباب من غفلة عما خلقوا له و       للكثري من صغره حبلقة من حلق حتفيظ القرآن ولكنه جرى له ما جيري            
وكان مييل بالفطرة إىل اجلهـاد  ، اخلري ما تزال يف قلبه وآثار الفطرة اليت فطر عليها والنشأة اليت نشأها هلا بقايا يف نفسه       

وحيبه وحيب أهله فكان يتابع بيانات الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا وحيرص عليها وكان حيب قادة ااهدين كمـا                    
ان يف إحدى االستراحات مع جمموعة من الشباب وكانوا يتابعون إحدى القنـوات فبثـت               يروي هو عن نفسه أنه ك     

مقطعا خلطاب رمحه اهللا وهو يهدد الروس مث مقاطع ألحوال املسلمني يف الشيشان من قصف ودمار فأبـدى اجلميـع                    
  تأثرهم وتعاطفهم وأخذ كل يلوم نفسه ويقول حىت مىت نظل هكذا وإالم نبقى على حالنا ؟

 اهللا عليه باهلداية علـى      عد أن أى الكفاءة التحق باملعهد امللكي مث تركه وعمل يف شركة الكهرباء ويف تلك الفترة من                ب
يد ابن عمه الشيخ أمحد الدخيل رمحه اهللا فترك بعدها العمل يف الشركة وبدأ يزاول التجارة ففتح اهللا عليه فيها واهـتم                      

عمران والنساء ولكنه مل يكمل املشوار حيث يسر اهللا له طريقًـا إىل أرض العـزة                حبفظ كتاب اهللا فحفظ البقرة وآل       
  .ومصنع الرجال أفغانستان 

  من اجلزيرة إىل أفغانستان
عيها وهاهو  وانفتحت له أبواب الرزق على مصرا كانت الدنيا قد تزينت أليب أيوب وطابت له مثرا فبورك له يف جتارته            

أن يسر اهللا أليب أيـوب طريقًـا إىل           الرد باإلجياب وال يبقى إال العقد والزفاف وماهو إال         خيطب من عائلة طيبة ويأتيه    
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أفغانستان فاستقبل اجلهاد واستدبر الدنيا مبا فيها وبادر باهلجرة إىل أرض اإلمارة اإلسالمية وترك معي ورقة أقرؤها على                  
  .أهلي حني أتأكد من مغادرته خيربهم فيها بعزمه ويودعهم 

 غزوة احلادي عشر من سبتمرب املباركة مبا يقرب من تسعة أشهر إىل عشرة أشهر وطئت قـدما أيب أيـوب أرض                      قبل
أفغانستان وهنا اجته إىل قندهار ليلتحق مبعسكر الفاروق وهو املعسكر الذي ذاع صيته وعرف بكفاءته ومستواه العايل                 

اجته إىل اخلط وشارك يف القتال مع الطلبـة فخـاض بعـض             ر  كيف التدريب واإلعداد ، وحينما أى تدريباته يف املعس        
  .املعارك ضد الرافضة يف باميان وشارك مع من شارك يف حتريرها الذي تاله هدم أصنام بوذا 

رجع أبو أيوب بعد ذلك إىل املعسكر مرة أخرى وتلقى فيه دورة التنفيذ وبعض الدورات األخرى وكانت حتـدوه إىل                    
  .ية ذلك مهة عالية ونفس سام

   إىل اجلزيرةالرجوع
خرج أبو أيوب من أفغانستان قاصدا أرض اجلهاد يف الشيشان عله أن يشارك إخوانه هناك قتاهلم فدخل تركيا ومكث                   
فيها فترة حياول الدخول ولكن الطريق مل يتيسر له وهللا يف ذلك حكمة فعاد من تركيا إىل اجلزيرة وذلك قبل احلـادي                      

  . أسبوعني تقريبا عشر من سبتمرب بأسبوع أو
مل تطب أليب أيوب حياة الدعة والراحة وهو الذي ألف قعقعة السالح ودوي املدافع ورائحة الدخان والبارود فعـزم                   
على العودة إىل أفغانستان مرة أخرى بعد ضربيت نيويورك وواشنطن وأكد عزمه استنفار أمري املؤمنني املال عمر لعمـوم                   

ينه وبني عزمه جوازه الذي حجزته احلكومة العميلة بعد عودته من تركيا فحـاول بكـل                األمة اإلسالمية ولكن حال ب    
  .وكان له ذلك حبمد اهللا بعد حماوالت عديده طريقة يستطيعها أن يستخرج جوازا أو يرفع عن جوازه احلجز 

اهللا إليـه وأراد أن     قبل خروج أيب أيوب تذكر صحبته القدمية وحقهم عليه يف داللتهم على هذا اخلري الـذي هـداه                   
ل رمحه اهللا دعوم ومناصحتهم وحتريضهم       هذه العزة اليت جيدها يف طريق اجلهاد فعرض على أيب ناصر الدخي            يشاركوه

على اجلهاد ونصرة الدين فقبل أبو ناصر وذهبا إىل إحدى اجللسات اليت جيتمع فيها أولئك الشباب فكلمهم ووعظهـم                   
  م ال عذر هلم بالتخلف عنه          ن هلم وجوب  وذكرهم باهللا وبيحنـن  : نهم  فتأثروا بكالمه وقال كثري م    ،   اجلهاد عليهم وأ

ولكن األمر متوقف عليك فقال أبو      ،   اآلن إىل اجلهاد لوجدتنا مستعدين أمت االستعداد         ولو شئت أن تذهب بنا    ،  معك  
ج معه ، فخرج من تلك اجللسة ثالثة        هذا أبو أيوب سيخرج بعد يوم أو يومني فليستعد من أراد اخلروج ليخر            : ناصر  

  .شباب تقريبا حىت إن بعضهم مل يستقم حقًا إال يف إيران يف طريق الذهاب 
دخل أبو أيوب أفغانستان وشارك هناك يف قتال عباد الصليب األمريكان وبعد أن بدأ ااهدون بالتوافـد مـن أرض                    

إليران فأسر هناك عدة أيام مث يسر اهللا أمره فخرج واجته إىل قطـر              اإلمارة اإلسالمية إىل بالدهم غادر أفغانستان متجها        
ومنها إىل اجلزيرة وأثناء دخوله إليها اشتبهت اجلوازات يف جواز سفره فسحبوه منه وطلبوا منه مراجعة قسم اجلوازات                  

  .يف الرياض ومسحوا له بالدخول 
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صا من القواعد األمريكية اليت انطلقت منـها القاذفـات          منذ أن عاد أبو أيوب إىل اجلزيرة وهو يؤرقه أنه على مرمى ع            
لتصب محمها على رؤوسهم يف أفغانستان ، ويقض مضجعه أن أرض اجلزيرة ومهد اإلسالم ومبدأ الرسـالة ومهـبط                   

  ا إلخوان    الوحي صارت محىالقردة واخلنازير يسرحون فيها وميرحون ومن نفطها يتزودون ومن فوقهـا            إخوان مباح 
 فاسدة وفئة   ة طغمةٌ ـيحاربوا اإلسالم مشِرقًا ومغربا ، وقد تسلط على رقاب املسلمني يف هذه البالد املبارك             ينطلقون ل 

معتقدا منحرفة أخالقًا ، يظهرون اإلسالم ويبطنون حربه وعداوته بل جتاوزوا ذلك فصاروا يظهرون حربـه                ) ضالة  ( 
من نكري و ال نفري ، كان كل ذلك دافعا أليب أيوب ليفكر             وعداوته ومل يبق ما يبطنونه وليس يردعهم عن ذلك خوف           

عمليا يف إشعال جذوة اجلهاد وبدء العمليات ضد الصليبيني وأذنام فما فتئ حيرض من يراه من الشباب على اجلهـاد                    
خباره إىل  والقتال يف اجلزيرة وصار يستحث الناس يف جمالسه على النهوض ورمي نري الذل من على أعناقهم ، فتسربت أ                  

طواغيت آل سعود وبدأ الطلب عليه وبدأ املباحث يتصلون ببيته ويسألون عنه أما هو فانقطع عـن املـرتل واشـترى                     
مسدسا للدفاع عن نفسه يف وقت كان فيه مبدأ قتال املباحث ومدافعتهم غريبا وكان الذي يدعو إليه يدعو إىل خيال                    

  .ال ميت للواقع بصلة 
  بداية التحرك

و أيوب يف التواصل مع الشباب الذين يثق م وبعقيدم ويظن فيهم خريا وأخذ يبني هلـم ضـرورة اإلعـداد                     بدأ أب 
العسكري والتدريب ومن جهة أخرى أخذ جيمع التربعات ويستقبل من أراد اإلعداد من الشباب ويوفر هلم الـسالح                  

  .ألنه كان مطلوبا واخليام واملواقع الالزمة للتدريب فدرب جمموعة منهم وسلح بعضهم 
وقبل رمضان من تلك السنة كانت اموعة اليت تدربت على يده تستعد للقيام بعملية وكان هو رمحه اهللا قد ترصـد                     
لبعض املواقع وينوي ضرا ، وقبل الشروع يف العملية قدر اهللا أن يلتقي بااهد تركي الدندين رمحه اهللا فعرض عليه أبو    

ال جمال لالنتظار فـالكوادر  : ية ولكن الدندين طلب منه االنتظار والتريث ا فقال له أبو أيوب      أيوب الدخول يف العمل   
جاهزة والترصد كامل ومل يبق إال الضرب فأخربه الدندين أن هناك تنسيقًا حثيثًا جيري لتكوين تنظيم للجهاد يف اجلزيرة                   

هاجر رمحه اهللا فأخربه مبا كان فطلب أبو هاجر مقابلـة           ولعله من األفضل توحيد اجلهد وكان األخري على اتصال بأيب           
  .أيب أيوب ملعرفة طريقة عمله والتنسيق معه ، وكان له ذلك فالتقيا لينضما بعد ذلك يف جمموعة واحدة 

  ادثة استراحة الشفاء وكسر احلاجزح
   اجد لتحريض املـسلمني علـى      ل رمحه اهللا يف أوج نشاطه يف إلقاء الكلمات واخلطب يف املس           كان الشيخ أمحد الدخي

مناجزة عدوهم الذي يتربص م وهم نائمون عنه ، إىل أن وقعت له حادثة اإلفتاء الشهرية فتوجس من احتمال وقوع                    
مواجهة مسلحة بينه وبني جند الطاغوت بعد إحدى كلماته ، فلما أبدى ما يدور يف خلده أليب أيوب طمأنه أبو أيوب                     

وحنميك بإذن اهللا فصار أبو أيوب يرافق أبا ناصر بعد ذلك وكالمها مسلحان حتسبا ألي               ال ختف سنساندك    : وقال له   
  .طارئ 
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ويف رمضان وقعت حادثة الشفاء وهي أول مواجهة مسلحة بني الشباب من جماهدين ومتعاطفني معهم وبني كـالب                  
باحث باهلـاتف فيـذهبون إليهـا        يستدعون إىل امل   الشباب املباحث وأزال اهللا ا حاجز اخلوف لدى الناس ، وكان         

باختيارهم وال يفكرون باملقاومة أو التخفي إال من رحم اهللا ، فجاءت هذه احلادثة حمفزا هلم على محل السالح والدفع                    
  .عن دينهم وأنفسهم 

ولكـن  بعد أن ألقى أبو ناصر إحدى كلماته اجتمع إليه بعض املتعاطفني فقرر أن خيرج معهم إىل الرب على أحد الطرق               
ناصر السياري رمحه اهللا أىب على أيب ناصر وعرض عليه استراحة ألحد أقاربه ميلك مفاتيحها فذهب الـشباب إليهـا                    
وكان أبو أيوب برفقة أيب ناصر وحضر بعض طالب احللقات ودعي لتلك اجللسة أبو عمر السحيم فك اهللا أسره وكان         

و أن جواله كان مراقبا مراقبة شديدة وهذا ما أدى إىل معرفـة             ال يعرف االستراحة فوصفها أحد اإلخوة باجلوال ويبد       
  .املباحث مبكان االستراحة مث حصارها 

بعد أن اجتمع الشباب وقاموا إىل العشاء عمد أحد احلضور إىل األنوار الكاشفة يف االستراحة فأضاءها وبعد العشاء قام                   
 وأن ما قام به إمنا هو عالمة لكالب املباحث الـذين            نفس الشخص بإطفائها فكان هذا سببا للشك يف ذلك الشخص         

وإذا .. املباحث ، املباحث    : رمبا كانوا قريبني من املوقع ، وبعد ذلك بزمن يسري دخل أحد احلضور مسرعا وهو يقول                 
أفـراده  كالب املباحث قد وجدوا باب االستراحة مفتوحا فاقتحموها وبدؤوا باالنتشار فيها وكان رأسهم الكبري يأمر                

جبمع الشباب على دكة كانت هناك ، ويف احلال بدأ أبو عمر وأبو ناصر حيثان الشباب على اخلروج مـن االسـتراحة        
وعدم االستسالم فسكنت نفوس الشباب وحدثت مواقف طيبة فهذا أحد الشباب يشبع أحد كالب املباحث ضـربا ،        

" املاكاروف"، أما أبو أيوب رمحه اهللا فقد أخرج مسدسه           وية من الزوايا ويطعنه عدة طعنات     وآخر حيصر أحدهم يف زا    
املباحث الذي كان واقفًا بباب االستراحة فوضع املسدس على رأسه وأمـره            رجل  من جيبه وسحب األقسام واجته إىل       

ا مسعوا  ملباحث فالذوا بالفرار عندم   رجال ا بفتح الباب مث رفع سالحه قليالً وأطلق طلقة يف اهلواء كانت قاصمة الظهر ل             
صوا ليتحصنوا بغرف االستراحة وكانت الغرف خلف ظهور الشباب وظهور الشباب مكشوفة للمباحث ولكن اهللا               
قذف يف قلوم الرعب فما رفعوا أسلحتهم وال أطلقوا طلقة ، وبفرار املباحث انكشف طريق اخلروج أمام الـشباب                   

 اخلارج وحلقه أبو أيوب وأحد الشباب وقاموا بالرماية أيـضا           فخرج أبو ناصر وبدأ الرماية على الدوريات املوجودة يف        
إىل أن كادت ذخريم تنفد فلم يبق مع أيب ناصر وأيب أيوب ومرافقهم إال طلقة وطلقتان وما يقارما فركبوا السيارة                    

 السحيم ملا رأوه أعزل     وانطلقوا ا بعد أن طووا اللوحات للتمويه وملا علموا أن املباحث قد أطلقوا النار على أيب عمر                
شاور الثالثة يف الرجوع إليه وحماولة ختليصه ولكن استقر رأيهم على أن ذلك قد يسبب أسرهم هم أيـضا                   تمث أسروه   

فذخريم ال تكفي فاتصل أبو أيوب مبجموعة أخرى من الشباب وطلب منهم الذهاب لالستراحة بأسلحتهم فـذهبت               
  .حة فوجدوا كالب املباحث قد غادروا تلك اموعة ومشطوا منطقة االسترا
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بعد حادثة الشفاء بيوم تقريبا مجع أبو أيوب بعض الشباب ممن شهد حادثة الشفاء ومن غريهم فرأى كثريا منهم تنقصه                    
املعرفة العسكرية والدربة على السالح والتصرف السليم وقت املواجهة فخرج م إىل أحد األودية وقام بتدريبـهم إىل                  

  .األواخر من رمضان حىت اطمأن إىل أن حاجز اخلوف من القتال زال من أمامهم العشر 
وبعد تلك الدورة العسكرية القصرية مكثت أنا وأبو أيوب وأبو ناصر يف إحدى االستراحات مث خرج أبو ناصر لقضاء                   

كتم على وجهته ولكين    حاجة خاصة به وكان أبو أيوب كثريا ما خيرج مع الفجر ويأخذ معه الشاي والقهوة وكان يت                
علمت فيما بعد أنه كان يذهب للترصد على بعض املواقع وكان فيما يبدو يصطحب معه شخصا آخر لعله أبو هاجر                    

  . رمحه اهللا 
  الشجاعة ورباطة اجلـأش

ه ،  زته يف جاهليته وبعد اسـتقامت      جريء وجنان ثابت وشجاعة فطرية حباه اهللا ا ومي         عرف أبو أيوب رمحه اهللا بقلب     
ولو عدت بالذاكرة إىل أحداث استراحة الشفاء اليت سبق سردها وجدته أول من أخرج سالحه وأول من أطلق النار ،                    
وملا أسر أبو عمر فك اهللا أسره أراد أبو أيوب ومن معه ختليصه من األسر أول ما أسر مث ملا مل يتيسر ذلك أرادوا اقتحام                         

  .أن املعلومات عن مكان وجوده مل تكن متوفرة لديهم حينها املستشفى الذي يرقد فيه وفك أسره لوال 
ومن املواقف اليت جتلت فيها شجاعته حادثة السويدي األوىل حيث حوصر اإلخوة بثالث دوريات وفيهم أبو أيـوب                  

و هاجر  وأبو هاجر وعبد اإلله العتييب وعلي املعبدي رمحهم اهللا فلما رفع العساكر أسلحتهم يف وجوه اإلخوة بادرهم أب                 
بالرماية مث اشتبك معهم أبو أيوب مبسدسه فقتل اثنني وإذا هو بالثالث يطلق النار على أحد اإلخوة يف السيارة مث يضربه                     
بعقب املسدس على رأسه فأطلق عليه النار من بعيد ولكنه مل يتأثر واستمر يف ضرب األخ فاقترب منه أبو أيوب حـىت                      

  .قة فأرداه قتيالً وضع املسدس على رأسه ونفض رأسه بطل
ومن مواقف ثباته ورباطة جأشه ما كان منه يف استراحة األمانة ملا بدأت الـدوريات يف تطويـق املنطقـة وحـصار                      
االستراحة أمر اإلخوة باهلدوء وأن يضعوا أغراضهم يف السيارة وال يدعوا منها صغريا وال كبريا مث أجرى اتصاالً بـأيب                    

انتهى اإلخوة من محل األغراض أمر شخصا بقيادة السيارة وأمر ثالثة بالتغطية مث فتح باب               هاجر وأبلغه بالوضع ، فلما      
  .االستراحة وبدأ بالرماية على الدوريات مث أمر خبروج السيارة 

ومن مواقف الشجاعة والثبات أليب أيوب موقفه يف مدامهة حي الفيحاء فحينما علم اإلخوة بالتطويق قام هو بتوزيـع                   
ن إىل جمموعات وقسم املهمات على اموعات وأوعز باملبادرة باالشتباك وسرعان ما بدأ املصابون حيملون إىل                املوجودي

املرتل واإلخوة هذا يسأل وهذا يستفسر ماذا نفعل بفالن ؟ كيف نسعف فالنا ؟ فكان يرتب الوضـع ويوجـه هـذا               
جت سيارة أخرى فيها بعض املصابني وكـان يغطـي          ويرشد ذاك إىل أن خرجت السيارة اليت فيها العائلة بسالم وخر          

عليهما أثناء اخلروج فلما اطمأن على خروج العائلة وبعض املصابني طلب من اإلخوة إحضار سيارة ثالثة لنقل من بقي                   
من املصابني وفعالً مت نقل البقية مث خرج أبو أيوب ومن بقي معه يف البيت فمشطوا الشارع حىت اطمـأنوا إلسـكات                      

  . العدو وخلو الشارع من اخلطر فخرجوا وانسحبوا بسالم نريان
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  اهتمامه بإخوانه
من مظاهر حرص أيب أيوب على إخوانه حرصه على تسليحهم حىت قبل أن يعمل يف التنظيم فكان يعمـل يف جتـارة                      

سبا ، فكنت   السالح فترة من الزمن فإذا باع على شخص وعلم أنه جماهد أو يريد التسلح وحنو ذلك مل يأخذ عليه مك                   
 على القطعة الواحدة الجتمع لك اليسري مع اليسري فصار كثريا تستفيد            اًأكلمه يف ذلك وأقول له لو أخذت مكسبا يسري        

لن أتكسب من وراء إخواين إال إذا اضطررت لذلك أو إذا بعت على من يريد التكسب والتجارة ،                  : منه فكان يقول    
  .صل غدا ما حصل دافع الناس عن أنفسهم وأعراضهم ودينهم دع األمة تتسلح ، فلو ح: وكان يقول 

 بالكلمة وانتهاء بالسعي لتوفري مـا       ى بالتخفيف عنهم مبا استطاع بدءً     ومن وجوه حرصه رمحه اهللا حرصه على اجلرح       
  .حيتاجونه من جتهيزات طبية وأطباء وحنو ذلك 

صح ويتتبع أحواهلم فإذا شك بإمكانية تعرض أحدهم       ومن مظاهر حرصه على إخوانه حرصه على املتعاونني ميحضهم الن         
 وكان يرافق بعض املتعاونني أحيانا حـني        ،لسوء طلب منه أخذ االحتياط حبسب الوضع أو االلتحاق باخلاليا مباشرة            

  .يقومون بقضاء بعض املصاحل للمجاهدين على شكل محاية هلم يف حال تعرضهم ألي اشتباه أو مواجهة 
ـ              ومن مظاهر حرصه     ك اهتمامه بقضية العمارية فكان يتحسس أخبارنا ويطلب من بعض األشخاص أن يبحثـوا يف تل

  .املناطق علهم يعثرون على أثر 
  اجلدية يف العمل

دخل أبو أيوب رمحه اهللا عملية احمليا ومل ينم قبلها ألربع وعشرين ساعة ، ومل يعط نفسه دقيقة راحة قبـل العمليـة ،                        
ال القليل من الليل رمبا كان هذا القليل ساعة أو ساعتني مث يصحو مع الفجر ويذهب لينجز أعماله                  وكان أحيانا ال ينام إ    

لو نام : وال تثنيه قلة النوم عن ذلك بل كان يتناول الشاي األخضر الثقيل حىت يساعده على مواصلة العمل وكان يقول      
  .اإلنسان وأكل كما يريد ملا قدم لدين اهللا شيئًا 

   حياة أيب أيوبمتفرقات من
مل يكن أبو أيوب يهتم لزخرف هذه الدنيا كثريا وكان ال ميلك أحيانا إال ثوبا واحدا فتتعطل بعض أعماله ألنه يغـسله                      

  .وينتظر فراغه 
كان رمحه اهللا قريب الدمعة يف بعض املواقف وأذكر أنين دخلت عليه غرفته مرة بعد عودته من أفغانستان وكان يسمع                    

 اجلهاد وإذا هو يبكي ، ويف يوم اجلمعة الذي قتل فيه رمحه اهللا كان اإلمام خيطب ويعظ ويذكر باهللا فتـأثر                      نشيدا عن 
  .رمحه اهللا حىت غلبه البكاء 

  اخلامتة
ئة وألف للهجرة طويت آخر صفحة من       ايف يوم اجلمعة املوافق للثالثني من شهر ربيع الثاين عام مخس وعشرين وأربعم            

ونال ما سعى إليه من سنوات بطلقة غادرة يف رأسه          يف حي امللز     البطل بعد اشتباك مع جند الطاغوت        حياة هذا ااهد  
  .ن إخوانه الذين قتلوا معه خريا عنه وعفهنيئًا له مث هنيئًا له ، وعوض اهللا املسلمني ثالثون عاماً ، وله من العمر 
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  احملرمات يف القتالاحملرمات يف القتال
 )٢ / ٢( א

  
  د اهللا بن ناصر الرشيدعب: بقلم الشيخ 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، وإمام األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى  
  : وصحابته أمجعني، أما بعدآله

رية حرم قتله، ومل فقد تقدم احلديث عن الذُّرية ومن يلحق بالنساء واألطفال يف أحكام القتال، ومن حكم له حبكم الذُّ
يحكم بعصمته؛ فإنَّ العصمة تشمل حترمي الدم واملال والنفس وليس هذا حكم الذرية، بل جيوز أن يسترقُّوا فهم من 
مجلة الغنائم، وإذا جاز ملك رقام فإنَّ ذلك متضمن لتملُّك أمواهلم ألنَّ العبد ال يمِلك على األصح، وكذلك لو 

دون سوقهم يف السيب، ألنَّ من جاز متلُّك رقبته فتملُّك ماله أوىل، وألنَّ النهي ي عن قتلهم أما األموال أُخذت أمواهلم 
فهي على أصل اإلباحة، وقد دلَّ على هذا احلكم أيضا حديث الصعب بن جثَّامة كما يأيت، وعلى هذا اتفاق أهل العلم 

  .مجيعا
الرهبان عند من يستثنيهم، ألنَّ الدليل الدالَّ على استثنائهم فيه النص على :  وأمواهلمويستثىن من الذرية يف متلك رقام

تركهم وعدم التعرض إليهم، فيكون هلم حكم خاص يف هذا، وقدمنا أنَّ الصواب عدم استثنائهم وجواز قتلهم كسائر 
  . الكفَّارالكفَّار لعدم الدليل الصحيح على استثنائهم من العمومات احملكمة يف

هذا، وقد استثين من احلكم العام يف الذرية بتحرمي القتل صور معدودة ذكرها أهل العلم ودلت عليها أدلَّة الشريعة، 
وهي مخس صور، اثنتان منهن يباح ما القتال دون القتل، والثالثة جيوز فيها القتل والقتال اتفاقًا، والرابعة واخلامسة قيل 

  :القتال فيهمابإباحة القتل و
  .البيات: فالصورة األوىل •

 أخرج البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثَّامة أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون 
  ".هم منهم: "فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال

حني غرم؛ فإنَّ اهلجوم على العدو يف دارهم والبيات هو اإلغارة على املشركني ليالً، واإلغارة هي اهلجمة عليهم يف 
أو موضع يقيمون فيه مباغتةً يسمى غارةً، وانتظارهم يف مكان ميرون به مثَّ مباغتتهم بالقتال يسمى كمينا فيقال للرجل 

 لإلسراع ألنَّ املُسرع كمني وللقوم كمني، وقتاهلم دون مباغتة هو املصافَّة، وأصل الغور الرتول يف األرض مثَّ استعري
يغور يف األرض سريعا يف رأي العني، ومسي الذي يهجم على القوم يف دارهم وأماكنهم مغريا ألنه يسرع كي يسبق 
األخبار ويتمكَّن من املباغتة وإدراك ما يسمى عنصر املفاجأة، ولذلك ملا بعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم أسامة بن 
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وأسرِع : أِغر على أبىن صباحا وحرق، قال له فيما ذكر الواقدي وهو يوصيه:  أُبىن وقال له فيما يروى بسند لنيزيد إىل
  .السري تسبق األخبار، وذلك ليتم له مقصوده يف اإلغارة فيفجأ العدو وال ميكِّنه من التأهب للقتال

 يف الليل، ويف البيات من املُباغتة ما ليس يف غريه من أوقات الغارة، والغارة اسم عام يدخل فيه البيات، وهو ما كان
ألنه جيمع غفلة الناس ونومهم، خبالف الغارة يف سائر األوقات فإنَّ الناس ولو كانوا غافلني إالَّ أنَّ املستيقظ أقرب إىل 

  .د من الغارةاالستعداد واملدافعة من النائم، فكانت البيات أكمل األحوال يف حصول املقصو
وملا يف وقت الليل من الظلمة واختالط الناس بعضهم ببعض، مع احلاجة إىل اإلثخان يف العدو تقتيالً حىت ال يتمكنوا من 
املدافعة أو ليضعفوا عنها، كان الغالب يف البيات أن يقتل من النساء واألطفال، فسأل الصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ؤال؛ فقالوسلم عن ذلك، فأجامن الس م منهم: "م جبواٍب أعمومل يكتف باخلرب عن اإلباحة، بل زاد عليه البيان "ه ،
بأنهم بعضهم ليسوا منفصلني عنهم، ومقتضى ذلك أنَّ حكمهم حكمهم ألنَّ احلكم العام على أولئك ينطبق على 

يف غنيمة أمواهلم ويف عدم عصمتهم فيكون ما أُريق هؤالء بالعموم، فيكون األصل حلوقهم بآبائهم يف جواز استرقاقهم و
  .من دمائهم هدرا ال دية فيه، وهذه األحكام كلُّها زائدة عن املسئول عنه

  : وعرف من هذا اجلواب أيضا جواز قتلهم يف تلك الصورة خاصةً، وجتمع شرطني
ها التمييز أو تفوت النكاية يف األعداء إن ، ويف حكمه كلُّ حاٍل يصعب معأن يكون قتلهم يف حال البياِت: األول

) هم منهم: (، والضمري يف قوله صلى اهللا عليه وسلم)يبيتون: (أُريد متييزهم، وذلك مأخوذ من سؤال السائل وقوله فيه
  .يعود على الذراري الذين يصابون يف احلال املسئول عنها وهي حال البيات

جاز تبييت أهل الدار والقتلُ دون متييز فإنَّ من متيز من الذَّراِري وأمكن اجتنابه وجب أن ؛ فلو  بالقتليفردواأالَّ : الثاين
، فجعل القتل حيصل تبعا للبيات ومل جيعله مستقال "فيصاب من نسائهم: "يجتنب وال يقتل، ولذلك ذكر يف احلديث

أيضا ما قُدم يف حترمي قتل الذرية فهو األصل العام، وما وعبر باإلصابة اليت توحي بعدم القصِد، ومن الدليل على ذلك 
  .يف احلديث صورة خاصةٌ فإذا أُفردوا بالقتل كان من الصورة األوىل املنهي عنها

ومن ذهب من أهل العلم إىل نسخ حترمي قتل النساء والصبيان حبديث الصعب بن جثَّامة، أو ذهب إىل نسخ حديث 
لنهي عن قتل النساء واألطفال، فقد غلط وأبعد النجعة، واَألوىل اجلمع بني األحاديث ما أمكن، الصعب بن جثَّامة با

ودعوى النسخ ال تكون إالَّ عند تعذُّر اجلمع أو قيام القرينة القوية عليه كعدم الفارق بني الصورتني، أما مع ثبوت 
عب زيادة تفيد النسخ أخرجها ابن حبان يف صحيحه الفارق املؤثر فال يسوغ القول بالنسخ، وقد روي يف حديث الص

   .مثَّ نسخ يوم حنني: ه قال الراويوغري
  .التترس: والصورة الثانية •

والفرق بني التترس والبيات، أنَّ التترس يكون عند عدم القدرة على التمييز يف القتل، أما البيات فيكون عند عدم  
النساء واألطفال فقتلهن فهذا من التترس، وإذا مل مييزهم بل قتل قتالً عاما القدرة على التمييز يف املعرفة، فإذا عرف 
  .فكان بني القتلى نساء وأطفال فهو من البيات
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وحديث الصعب بن جثَّامة دالٌّ عليه بالقياس اجللي، فإنَّ العجز عن معرفتهم إذا علم منه أن سيقتل منهم، كالعجز عن 
 جوازه يف الترس أوىل، ألنَّ البيات يمكن فيه متييز النساء عن الرجال بصعوبٍة تفوت النكاية، أما متييزهم سواء، بل إنَّ

الترس فالغالب عدم إمكان متييزه وإفراد الرجال بالقتل ألنَّ البيات إنما هو اختيار لزيادة النكاية مع إمكان القتال 
  . المتناع القتال إالَّ بقتل الترس يف الغالبباملصافَّة دون بيات، أما التترس فهو اضطرار

وهذا ألنَّ قتل الذراري جيوز حيثُ مل يقدر على املشركني إالَّ بقتلهم؛ إما عدم القدرة مطلقًا كما يف التترس غالبا، وإما 
يات والتفجري والتسميم بغاٍز عدم القدرة بسالٍح معيٍن كاملنجنيق واملتفجرات والقذائف، أو طريقٍة يف احلرب معينة كالب

  .وحنوه يف بالد الكفَّار، فهذا القسم العام يدخل الترس فيه دخوالً أوليا والبيات دخوالً ثانويا كما هو ظاهر
، يف جواب السؤال على جواز التترس بعمومه، فإنهم إذا كانوا منهم يف "هم منهم: "وقد دلَّ قوله صلى اهللا عليه وسلم

مل يكن يف قتلهم حرج يسري وال كثري، وإذا كانوا منهم يف احلكم حني يقدر على قتاهلم وال ميتنع بعضهم ببعض، احلكم 
  .فكيف إذا مل يقدر على قتاهلم وامتنع بعضهم ببعض وتترس بعضهم ببعض

سلحتهم، إما لعلمهم أنَّ أن يتخذ الكفَّار نساءهم وذراريهم ترسا يتقون به رمي املسلمني وأ: وأصل مسألة التترس
املسلمني أو طائفةً منهم يتورعون عن قتل هذا الترس فيسلم الكفَّار حني يتترسون به أو يضعفون سبيل املسلمني إليهم، 
وإما رجاء أن تضعف مهة املسلمني عن قتاهلم ويترددوا بسبب الترس واخلوف من قتلهم واإلثخان فيهم، وقد يكون 

  .لغري ذلك
املعروف من شأن كثري من الكفار وخاصة الصليبيني يف هذا العصر أنهم خيدعون من قدروا على خداعه ليكون ومن 

ترسا هلم، وذلك بإسكام قرم أو السكىن بينهم، وبتقدمي جيوش البالد اليت تقاتل يف خدمتهم كما فعلوا جبيش 
وا حرب حترير الكويت، فيكون هذا من دوافع الترساحلكومة السعودية يف حرب اخلليج الثانية اليت يسم.  

اختالطهم بنسائهم وأطفاهلم يف بيوم، أو اصطحام هلم يف تنقُّلهم وسيارام، وكذا : ومن صور مسألة التترس
قدر على قتلهم فيه إالَّ بقتل نسائهم وأطفاهلم، وكذلك ما مل يم، وكل موضٍع مل يم وبلداا يف مدقدر سكناهم مجيع

  .على قتلهم فيه بوسيلٍة من وسائل احلرب إالَّ بقتل الذراري كالتفجريات وحنوها
وهذه األحكام يف التترس إنما هي يف الترس الكافرين الذين ال حيرم دماءهم إالَّ كوم من الذراري، أما إذا كان الترس 

  . تعاىلمن املسلمني فله تفاصيل أخرى وضوابط تذكر يف موضعها بإذن اهللا
  .احلرابة: والصورة الثالثة •

 فيجوز فيها القتل والقتل باالتفاق، النساء كالرجال يف الكفار ويف املسلمني، فإنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم أنفذ حكم 
ري قتال، أو احلرابة وآية احلرابة يف العرنيني وقد كانوا كفارا مرتدين، فإذا قطعت املرأة الطريق أو قتلت املسلمني يف غ

دعت إىل الكفر كاملنصرات، أو حنو ذلك فإنها تقتل للحرابة والدعوة إىل الكفر، وهذا فيمن حارب أو قتل أو آذى من 
النساء خارج القتال، أما من قَتلت يف القتال فحكمها أن تقاتل، مثَّ إن أُسرت فحكمها حكم األسري، وقد يقول قائل 

 إعانتها املقاتلني مبيح لدمها مستقلٌّ كاحلرابة بقطع النظر عما فعلته يف القتال، فيكون قتلها ألنها إنَّ دخوهلا القتال أو
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قاتلت أو أعانت املقاتلني، ال ملا تفعله يف قتاهلا، ويعضد ذلك بأنها مكلفة عاقلة بالغة، فهي من هذا الوجه كالرجال ال 
بقتل املرأة إذا قاتلت ولو أُسرت أو ولَّت كما يأيت ذكر املسألة، ويف هذا قُوة األطفال؛ فريجح استدالالً بذلك القول 

  .لكني أيب اجلزم به واهللا أعلم
  .قتال املسلمني واإلعانة عليهم: والصورة الرابعة •

من قاتل منهم  فمن قاتل من الذُّرية، سواء يف ذلك النساء واألطفال وسائر من هو يف حكمهم، وسواٌء يف هذا احلكم 
  .ومن أعان املشركني أو حرضهم على القتال أو عير املشركني بالفرار، كما فعلت نساء املشركني يف بدر ويف غريها

التجسس ونقل األخبار كما نقلت الظعينة إىل مكة رسالة حاطب بن أيب بلتعة رضي اهللا : ومما تكون به مقاتلة املرأة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بأم سليم :  كما يف الصحيحني عن أنسعنه، وقد تكون بتمريض اجلرحى

ونسوة من األنصار معه إذا غزا فيسقني املاء ويداِوين اجلرحى، وحنوه من حديث ابن عباس يف صحيح مسلم، ومن 
رجال إال املقاتل حديث الربيع يف البخاري، ورويت يف ذلك أحاديث أخرى، وذلك يف الغالب حيث ال يبقى من ال

  .فيحتاج إىل النساء يف متريض اجلرحى، أما اجليوش الكافرة اليوم فال ختلو من النساء مقاتالت وممرضات وعيونا
ويكثر أن يكون النساء يف اجليوش احلديثة قناصاٍت، ألنَّ نفَس املرأة يكون اعتماده على حركة احلجاب احلاجز، وهو 

در والبطن، خبالف الرجل إذ اعتماده يف التنفس على حركة الضلوع؛ فتقلُّ احلركة مع التنفُّس، العضلة اليت بني الص
ويلني موضع األمخص من سالحها فيخفف ارتداد السالح، وتكون الرماية عند سالمتها من حركة التنفس وحركة 

االرتداد أسد.  
ائط والنماذج، أو برجمة الكمبيوتر وصيانته واستعماالته وقد تشارك املرأة بالرأي أو كتابة التقارير، أو برسم اخلر

املختلفة، وباإلعالم يف جماالته املختلفة، وقد جتمع األموال وما حيتاجه املقاتلون، وغري ذلك من أوجه الدعم الذي حتتاج 
كان أصحاب : صريإليه احلرب، فكل هذه الوجوه من املقاتلة، وهي مبيحة للدم كالقتال بالسالح كما قال احلسن الب

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم
أنها تقتل وال يبقى عليها ما دامت ممتنعةً باجليش وسالحها، كالصائلني إذا كانوا مجاعةً، : وحكم املرأة إذا قاتلت

يف امرأٍة وجدها مقتولة، ومفهومه " ما كانت هذه لتقاتل": وأخرج النسائي وأبو داود أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أنها لو قاتلت ملا أنكر صلى اهللا عليه وسلم قتلها، وليس إسناد احلديث مبعلوم االتصال، ويف مرسٍل لعكرمة أنَّ النيب 

في فلما رأت اهلزمية فينا أنا يا رسول اهللا، أردفتها خل: من قتل هذه؟ قال رجلٌ: صلى اهللا عليه رأى امرأة مقتولة فقال
أهوت إىل قائم سيفي لتقتلين فقتلتها، فلم ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو مرسلٌ ضعيف، وروي معناه من 
وجوه ال يصح منها شيء، ويف مرسل آخر له أيضا أنَّ امرأةً أشرفت على املسلمني من حصن خبيرب فكشفت عن قُبلها 

  .ها دونكم فارموا، فرماها رجلٌ من املسلمني فما أخطأ ذاك منها: وقالت للمسلمني
أما إن فرت أو جرحت يف القتال أو أُسرت وقُدر عليها، فاألظهر عدم جواز قتلها لعموم أحاديث النهي عن قتل النساء 

حيتمل قتلها حال القتال كما وال خمصص هلا، ولو صح حديث النسائي وأيب داود لكان ظاهرا يف قتل كل من قاتلت و
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حيتمل أن يكون قتلها مطلقًا، وقد قال مجع من أهل العلم بقتل املرأة اليت تقاتل حال القتال أو خارجه وصرح به ابن 
 اهلُمام احلنفي، لكن احلديث ال يصح مثَّ هو جمملٌ ليس بينا يف قتلها إذا ظُفر ا يف غري حال مقاتلتها، وال يظهر من

إباحة قتل النساء إالَّ ما يباح من دفع الصائل ألنَّ الصائل لو كان امرأةً مسلمة ساغ دفعه فاملشركة أوىل، وحكم 
املنفردة حكم الصائل املنفرد من دفعه حىت يندفع، وحكم اجلماعة الصائلني كالبغاة من قتاهلم وقتال من كان ممتنعا 

ياله وبغيه، وهذان األمران ثابتان فيها بداللة األوىل فال يثبت ما زاد على ذلك، مبنعتهم أو معينا هلم حىت يفيء ويترك ص
وال يقال إنها خرجت عن صفة النساء وحلقت بالرجال ملَّا قاتلت؛ إذ ليس معىن مقاتلتها اليت تبيح الدم أن حتمل 

رجهن إىل أحكام الرجال بدليل فعل السالح، بل قد تكون بتمريض اجلرحى وحنوه مما ال يخالف طبيعة النساء وال خي
الصحابيات ذلك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو كان خالف طبيعة النساء ملنع منه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إالَّ للضرورة، وقد كان املسلمون يأسرون النساء الاليت خيرجن مع اجليش ومل يشتهر عنهم قتلهن، وإن امتنعت املرأة 

ستئسار للمسلمني ومل ميكن أسرها إالَّ بقتلها جاز ألنها ممتنعةٌ عن الرتول على احلكم الشرعي فال تنتقل عن عن اال
  .حكم قتاهلا حني كانت يف اجليش، وإنما حترم الدماء النساء بأن يؤسرن ويستسلمن للمسلمني، واهللا أعلم

باح فيه دفع صياله ال أكثر، وال جيوز قتله إالَّ ضرورةً حني ال يندفع إالَّ ومثل املرأة يف هذا احلكم الصيب غري البالغ فإنَّ امل
بذلك، وال بأس بتأديبه وردعه ردعا يزجر الصبيان أمثاله، ويكثر الكفار استعمال األطفال يف احلروب كما عاىن 

رات على أثرها، وال يظهر دليلٌ على إخواننا يف العراق من الصبيان الَّذين يستعملون يف إلقاء الشرائح اليت تقصف الطائ
جواز قتلهم إالَّ إن زاد فسادهم وجتاوز احلد، وعلم أنَّ صيال الواحد منهم ال يندفع إالَّ بقتل آخر يفعل كفعله، وهذه 

  .ضرورةٌ ال يلجأ إليها إالَّ بعد استفراغ الوسع واستنفاد احليل، واهللا أعلم
كالرهبان وحنوهم، فإنهم إن قاتلوا أُبيحت دماؤهم مطلقًا، ألنهم رجالٌ تباح دماؤهم أما من قيل بعدم قتله من الرجال 

يف األصل، واملانع الذي حقنت دماؤهم ألجله كالرهبانية يزول بالقتال فريجعون إىل األصل فيهم، إذ ال يستثىن أحد من 
  . من شأنه، وكال األمرين يزول إن قاتل واهللا أعلمالرجال إالَّ على احلكم بعجزه عن القتال أو ببعده عنه وبكونه ليس

وال يباح دم املرأة مبجرد استعدادها للقتال وتلقِّيها للتدريبات العسكرية، بل يباح دمها بأن تقاتل أو حتضر مع املقاتلني، 
رأة كالرجل العاجز ممن ومن أباح دماء النساء اإلسرائيليات بكون متدربات مستعدات للقتال فقد غلط إذ ليست امل

 ا أو ال، وقد تستعدقاتل سواء كان قادرحيرم دمه لعجزه فإن قدر ببدنه قتل، بل هي كالطفل الذي حيرم دمه إالَّ أن ي
  .املرأة للقتال مثَّ ال تستطيع احلضور وال إعانة املقاتلني لضعف قلبها

  .املعاملة باِملثل: والصورة اخلامسة •
، وهذا ﴾واحلُرمات قصاص﴿: ، وقوله﴾فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم﴿: لقول اهللا تعاىل
  :يدل على أمرين

قتل نسائهم وأطفاهلم يف البيات والتترس، مما هو جائز يف الشرع ولو مل يفعله الكافر، فإذا فعله الكافر صارت : أوهلما
ا يف املسألة مؤكّدا عليهاملعاملة باملثل دليالً زائدضا للقتال حمر.  
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قتل نسائهم منفرداٍت إذا قتلوا نساء املسلمني، لعموم املعاملة باملثل، وألنَّ قتل النساء حرمةٌ حمرمةٌ حلق اهللا عز : وثانيهما
ما جيب العوض لو قُتلن بعد األسر حلقوإن يف األصل، بدليل عدم وجوب الدية يف دمائهن فيها آلدمي وجل ال حق 

الغامنني؛ فتباح على املعاملة باملثل إحلاقًا حبرمة الشهر احلرام والبلد احلرام، وقد يستدلُّ هلذا حبديث الصعب بن جثَّامة يف 
، فهن منهم يف األحكام إالَّ ما استثين وليس هلن يف أنفسهن حرمةٌ، فإذا قتلوا "هم منهم: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

ساء الاليت هن منهم والقصاص منهن قصاص منهم ليس قصاصا من غري اجلاين، وقد يستأنس هلذا مبا نساءنا قتلنا الن
نزل نيب من األنبياء حتت شجرة، ": أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

، ففي احلديث أنَّ "!فهالَّ منلةً واحدةً؟:حرقت، فأوحى اهللا إليهفلدغته منلةٌ؛ فأمر جبهازه فأخرج من حتتها، مثَّ أمر ا فأُ
جيوز القصاص فيه من غري اجلاين حيث كان من اجلنس نفسه، والكفَّار = ما ليس له حرمةٌ بعينه وإنما حترميه جلنسه

 فجاز القصاص منهم ،"هم منهم: "كذلك ليس هلم يف أنفسهم حرمة بدليل عدم الدية، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ولو أصاب القتال غري اجلاين، كقتل نسائهم إذا كان رجاهلم يقتلون نساء املسلمني

وقد يقول قائل إنَّ الكافر لو اغتصب املسلمة واستكرهها على الزنا فهو كقاتلها، ألنَّ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
لذمي وهو أعظم حرمةً من املرأة الكافرة بدليل ثبوت الدية له، قتل ذميا استكره مسلمةً على الزنا، فإذا جاز قتل ا

وتغليظ النصوص يف قتله، فإذا كان انتهاك عرض املسلمة يبيح حرمة الذمي، فإباحته ما دون الذمي من احلرمات أوىل، 
  .كاملرأة الكافرة

قياس الكافرة باألوىل اقتصاصا للمسلمة، بل واألظهر أنَّ الذمي إذا استكره املسلمة مل يكن ذا حرمٍة فتفرض مسألة 
عهده منتقض وذمته باطلة باستكراهه املسلمة، فال يقتل إذ يقتل وهو ذو حرمٍة أصالً، خبالف قتل الكافرة إذا اغتصب 

ل يقتل من زوجها أو أخوها مسلمةً فإنها تقتل إذا قُتلت وهي ذات حرمٍة متنع قتلها، فال جيوز أن تقتل املرأة بذلك ب
  .اغتصب املسلمة وينتقض عهده إن كان ذا عهد

ويف القول بقتل نساء الكافرين إذا قتلوا نساء املسلمني معاملةً باملثل قوة وله وجه، وإن كنت أيب اجلزم به لعدم من 
هروا على شيء من فعل ذلك من املسلمني يف حروم فيما أعلم، وكان من عدوهم من يقتل النساء واألطفال إذا ظ

أبو : بالد املسلمني، وليس الدليل عليه بالظاهر ظهورا يكفي يف استباحة دماء النساء، وممن قال ذا القول من املعاصرين
، )حقيقة احلرب الصليبية اجلديدة(قتادة الفلسطيين فك اهللا أسره، ويوسف العيريي تقبله اهللا يف الشهداء يف كتابه النافع 

  . يف بعض فتاواه، ومل أجد من قال به من املتقدمنيوابن عثيمني
ومثل النساء يف هذا احلكم من قيل باستثنائه من الرجال العقالء، أما الصبيان واانني فقد يقال بإحلاقهم بآبائهم على 

 در حرمتهن ؛ وليسوا كالنساء من كل وجه، فإنَّ النساء الكوافرعدمع حرمة القتل ظاهر احلديث، لكن فيه ب بكفرهن
القتل يف : يف األصل، أما الصبيان فال يصح منهم كفر إالَّ بالتبعية للدار أو آلبائهم، واشتراكهم مع النساء يف حكمني
  .البيات والغارة، وملك رقام بالسيب، قد يقوي إحلاقهم ن يف القتل قصاصا واجلزم بذلك عسري، واهللا أعلم
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يأخذ ذا القول خيلط بني هذه املسألة ومسألة قتل نسائهم وأطفاهلم إذا قتلوا نساء املسلمني يف البيات وكثري ممن 
والتترس وما شاها، فيقصد املرأة بالقتل مستدال بقتلهم نساء املسلمني فيما يكون صورته صورة القتل بغري قصٍد، وهذا 

من أحوال القتال، بل ال يستباح قتل نسائهم على القول بقتل نسائهم إالَّ من العدوان والتسوية بني ما فرق الشارع بينه 
  .إن أفردوا نساء املسلمني بالقتل يف غري تترس وال بيات

أما النساء يف جزيرة العرب؛ فإنَّ دخول الكافر شيئًا من بالد اإلسالم بال أماٍن صحيح ال ينقله عن اإلباحة األصلية، بل 
حةً دماؤهم والنساء مباحا استرقاقهن، ودخول الكافر والكافرة جزيرة العرِب خاصةً عدوانٌ عليها يبقى الرجال مبا

وانتهاك حلرمتها، ولكنه ال يبلغ أن تكون عقوبته القتل يف حق املرأة بل حبسبها االسترقاق وإن رأى اإلمام احلاجة إىل 
 إالَّ إن أفسدت يف البالد بالتنصري أو بالدعوة الصرحية إىل الفجور فقتلها عقوبتهن وتعزيرهن لئال يدخل غريهن فعل،

  .جائز ملا قُدم
فتكون دماء النساء مباحةً يف التترس والبيات على ما تقدم من شروط، كما تباح باحلرابة إذا ارتكبت ما يوجبها مما 

يل بإباحة دمها إذا قتل الكفار نساء املسلمني وأفردوهن بالقتل يفعل الرجال، ويباح دم املرأة إذا قاتلت حال القتال، وق
  .وليس هذا القول بظاهٍر

فهذه أحكام الذرية حني تباح دماؤهم، وذا ينتهي احلديثُ عمن حترم دماؤهم ابتداًء، ويتبعه احلديث عمن حترم 
 اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله دماؤهم لسبٍب عارٍض بعد أن تكون يف األصل مباحةً، واهللا أعلم وصلى

  .وصحابته أمجعني
  

  
 

  

  
  

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٢٥  ٢٥ 

  

  معركة حي النهضةمعركة حي النهضة  عبد الرمحن اليازجي يروي وقائععبد الرمحن اليازجي يروي وقائع
  يف لقاء خاص يف لقاء خاص 

  

  .بدايةً نرحب بأخينا عبد الرمحن حفظه اهللا ونود منه التعريف بنفسه لقراء صوت اجلهاد  
ياصرة والصالة والسالم على نبينا حممد قائد األولني واآلخرين وإمام املني قاهر اجلبابرة وكاسر القاحلمد هللا رب الع

  : ااهدين خري من بعث رمحة للعاملني صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وصحابته وسلم أمجعني وبعد 
 طاعته  أسأل اهللا أن نكون وإياكم ممن يستعملنا يف عاما٢٩ً  اليازجي وأبلغ من العمرحممدأخوكم عبد الرمحن بن 

  .وينصر م دينه وأن خيتم لنا بالشهادة يف سبيله 
  

  ؟ هل سبق لك اجلهاد واإلعداد يف غري اجلزيرة 
 عددا  اليت قضيتها هناكالفترةذهبت إىل كشمري يف البداية لإلعداد والتدريب ، وتلقيت خالل نعم سبق يل حبمد اهللا أن 

كما أمتمت ، هـ ورابطت مع الطلبة يف خط كابل مدة ١٤٢٠امعمن الدورات العسكرية، مث ذهبت إىل أفغانستان 
، وأن  ، أسأل اهللا أن جيعلها حجةً يل ال حجةً علي عددا مما فاتين من الدورات املتنوعة يف معسكر البتار جبزيرة العرب

  . يرزقين استعمال ما تعلَّمت يف قتال أعدائه والنيل منهم
  

  ؟  أفغانستان وجزيرة العربما هو الفرق الذي وجدته بني 
، فإنَّ  ، وكثري من الناس يستغرب من هذا الكالم ولكنه حق احلقيقة أنه ال يوجد فرق بني اجلزيرة وأفغانستان

، واألمريكان جيعلون اجليش العميل من قوات  األمريكان هم احملتلون جلزيرة العرب كما أنهم هم من احتل أفغانستان
، كما أنهم جيعلون الطوارئ السعودية واملباحث يقومون نيابة عنهم   نيابة عنهم بقتال ااهدينحتالف الشمال يقوم

، وهناك حكومة أفغانية تدعي أنها صاحبة احلق الشرعي وأنها حتكم أفغانستان أسسها كرزاي وليست  بقتال ااهدين
ضا حكومة سعودية تدعي أا صاحبة احلق الشرعي وأا  أي ، وهنايف احلقيقة أكثر من ستار على االحتالل األمريكي

  . ، وقد أسسها كرزاي الرياض حتكم بالد احلرمني
، واالحتالل األمريكي يف  الفرق الوحيد هو أنَّ االحتالل األمريكي لبالد احلرمني قدمي مضت عليه عشرات السنني

جيال عليه وتؤمن به وتعتربه شرعيا إذا مل يبادر الناس ، وسرعان ما تتعود األ أفغانستان جديد مل يتعود الناس عليه
، فكل ما يف األمر أن الناس تعودوا على االحتالل هنا واستطاع اإلعالم  واجلهاد قائم حبمد اهللا يف أفغانستان، باجلهاد 

  . املأجور أن جيعلهم يتقبلون الواقع املر وكأنه أمر طبيعي
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ء األمريكان ووضعوا إياد عالوي وبدأ علماء السوء وأعوان إبليس يقولون للناس واآلن يف العراق حنن نشاهد كيف جا
من ، هذا أمر يعرفه املسلم والكافر فقط حيتاج إىل قليِل  ، نعوذ باهللا من العته واجلنون إن عالوي ويل أمر جيب أن يطاع

  .، نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني التفكري
  

نها استطاعت القضاء على اجلهاد يف جزيرة العرب بقتلها القائد أبا هاجر تقبله تزعم السلطات السعودية أ 
  اهللا يف الشهداء ، فما مدى صحة هذا القول؟ 

، فلم يعلق رسول اهللا مضي اجلهاد "اجلهاد ماٍض حىت تقوم الساعة"جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 هذه املزاعم واألحالم اليت تتغىن ا احلكومة السلولية إال كسراب بقيعة حيسبه واستمراره مبوت أحد وال حبياته وما
  .الظمآن ماًء حىت إذا جاءه مل جيده شيئًا

أما أبو هاجر رمحه اهللا فقد أدى ما عليه وبذل نفسه وكل ما ميلك من أجل أن ينهض ذه األمة لتستعيد عزا 
عزائمنا وتدفعنا إىل مواصلة جهادنا واألخذ بثأر إخواننا الذين سفكت دماؤهم وكرامتها ، وهي بقتلها إياه إمنا تذكي 

بال ذنب إال أن يقولوا ربنا اهللا ، فإن كتب اهللا النصر على أيدينا فلله احلمد واملنة ، وإن قتلنا فواهللا إن ذلك أمسى أمانينا 
 تقبله اهللا ووراءه واحلمد هللا املئات كلهم أبو هاجر ، وأنى هلذه احلكومة الباغية الراحة والدعة بعد قتلها أليب هاجر

وكلهم قد عاهدوا اهللا أن خيرجوا الصليبيني ومن واالهم من أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم أو يذوقوا ما ذاق أبو 
  .هاجر ، وإن غداً لناظره قريب ، واهللا موالنا وال موىل هلم

أمرنا أال نتعلق باألشخاص ولو كان شخص حممد صلى اهللا عليه وأقول لكل من تعلق مبخلوق إن ديننا قد علمنا و
وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإن مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن  وسلم فكيف مبن دونه 

اللّه رضِه فَلَن ييِقبع لَىع نقَِلبياِكِرينالش ِزي اللّهجيسئًا ويش  .   
  

ذكرت وزارة الداخلية يف بياا بشأن معركة حي النهضة أا قتلت مجيع ااهدين املوجودين يف املرتل وهم  
ثالثة ، وأا أخلت من املرتل سبع نساء كن موجودات بقصد التترس ن ، من وجهة نظرك ما هي الرسائل اليت 

  روا املعركة ؟يقة ماحدث بالضبط بصفتك أحد من حضلداخلية إيصاهلا للناس، وما هي حقأرادت ا
الداخلية باختصار تريد أن تفهم الناس أا استطاعت حصار جمموعة من الفئة الضالة كما تسميهم وأا أفنتهم عن 

تريد أن تفهمهم أن ااهدين بكرة أبيهم وأن هذا سيكون جزاء كل من تسول له نفسه أن جياهد يف سبيل اهللا ، و
الذين يتسابقون على الشهادة وحيرصون على املوت كما حيرصون هم على احلياة جيعلون من النساء واألطفال دروعاً 
بشرية خوفاً من القتل ، وهم ذا حياولون الظهور مبوقف احملامي عن الناس وإظهار ااهدين مبوقف املستهني بأرواح 

  .الناس 
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 من دينه وديدنه الكذب والدجل إذ كيف يقوم ااهدون بذلك وهم الذين خرجوا ابتغاء املوت  بغريب علىوليس هذا
 وكيف يتترس عصام العتييب رمحه اهللا ،!مظانه فهل يفرون من املوت إذا جاءهم ويتقونه بالنساء والضعفاء؟والقتل 
  !!يف والقفار يذود عن أعراض املسلمني وديارهم ومبن ؟ بأمه وزوجته وأخواته وهو الذي قطع الفيا... بالنساء 

عن دينهم وأنفسهم فمنهم من اصطفاه اهللا شهيداً بقتل هؤالء الطغاة هلم ومنهم من قاتل حىت استطاع ننا إخوالقد دافع 
االنسحاب ، وذلك دليل على فضل اهللا لعباده ااهدين وكذب هذه الدعاوى الزائفة بأننا نتترس ؤالء النساء 

  .واألطفال واهللا املستعان 
وما حدث هو أن قوات الطوارئ بدأت مبحاولة اقتحام املرتل بعد حماصرا له ولكنها فشلت يف ذلك حبمد اهللا وبعد 
بدء االشتباك بلحظات كان مجيع جنود الطوارئ خارج املرتل فانتظرنا وقتاً لتأمني خروج العائلة ومن مث عاودنا 

نود الطاغوت حيث قام عبد احلميد اليحىي بالرماية من النافذة مما جعلهم يرمون جبنون على االشتباك مرةً أخرى مع ج
  .نوافذ املرتل وبكثافة نارية عالية جداً ، وقتل يف هذه األثناء الشيخ عبد ايد املنيع رمحه اهللا 

ن كسر الطوق األول والوصول إىل  بعد ذلك نزلنا إىل الدور األرضي ومن مث خرجنا إىل الشارع ومتكنا بفضل اهللا م
وحاول عبد احلميد رمحه اهللا قيادة أحدها لكن " املترليوز " حاملة " اجليوب " سيارات قوات الطوارئ ومن ضمنها 

كانوا قد أخذوها معهم أثناء هروم ، بعد ذلك أصيب عبداحلميد وعصام " السلوليني " إذ أن " مفاتيح " وجده بدون 
  . وسقطا مضرجني بدمائهما كالفئرانهللا برصاص القناصة املختبئني يف املنازل ااورة العتييب رمحهما ا

قمنا بعد ذلك باالشتباك مع الطوق الثاين وبفضل اهللا استطعنا كسره ، ومن مث االنسحاب من املنطقة وأصيب أحد 
  . ألجر واملثوبة اإلخوة أثناء ذلك بإصابات طفيفة نسأل اهللا أن يعجل له بالشفاء وأن يكتب له ا

  

أشادت بعض الصحف السعودية ببسالة وشجاعة رجال األمن يف هذه املعركة ، هل لك أن تبني لنا بعض  
  مظاهر الشجاعة اليت رأيتها منهم ؟
هم  ، فمع ما مع ال يقاتلونكم مجيعا إالَّ يف قرى حمصنة أو من وراء جدر : شجاعة عجيبة تذكرنا بقول اهللا تعاىل

من مدرعات وسيارات وأسلحة وعتاد ، ومع تزويدهم بالرصاص املتفجر إال أم حبمد اهللا سرعان ما يفرون أمام 
أسلحة ااهدين املتواضعة ألنه شتان ما بني من يقاتل عن عقيدة ومن يقاتل ألجل دراهم معدودة ، وشتان بني من 

  .طي من أقذار الدنيا يطلب رضا اهللا واجلنة وبني من يطلب رضا نايف وما يع
ى مجيع جنودهم الدبر ومن مظاهر شجاعتهم اليت رأيتها يف هذه املعركة أم ملا حاولوا اقتحام املرتل وبدأ االشتباك ولَّ

إىل خارج املرتل واحتموا بالسيارات واملباين ااورة مث ملا خرجنا هلم يف الشارع وبدأنا االشتباك معهم فروا وتفرقوا 
 فاحلمد هللا أوالً ،  ولو قاتلكم الذين كفروا لولَّوا األدبار مث ال ينصرون : يذكرنا فعلهم بقوله تعاىل شذر مذر ،

   . وما رميت ِإذْ رميت ولَـِكن اللّه رمى وِليبِلي الْمؤِمِنني ِمنه بالء حسناً ِإنَّ اللّه سِميع عِليم وآخراً ، 
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  قديرك لعدد القوات السلولية اليت شاركت يف املعركة تقريباً ؟كم ت 
الطوارئ والقوات "  جندي سلويل تقريباً ما بني فرق الدوريات األمنية وقوات البشمركة ٤٠٠رمبا يصل عددهم إىل 

أما هم فلم نرهم هذا التقدير بناًء على اآلليات املوجودة والدوريات يف منطقة الطوق األول وكالب املباحث، " اخلاصة 
أثناء انسحايب وقد مسعت يف احلقيقة حىت يف سيارام ولكن وصلتنا طلقام اجلبانة من األماكن اليت خيتبئون فيها، 

واحلقيقة أنَّ جنود الطاغوت يف مجيع املدامهات اليت شاهدناها أصوام املنبعثة من سيارم اخلالية وهم يطلبون اإلسناد ، 
ويتركون آليام ودوريام وال يهربون ا خوفًا من أن تدل عليهم ونقوم بالرماية عليها فيفرون راجلني أو يولُّون الدبر 

   .بسيارات الليموزين، ولكن يبقى القناصون الذين يقاتلون من وراء جدر كما هو شأن القناصني اليهود يف فلسطني
  

رئ يف الرياض أُصيب يف املواجهة؛ فهل شاهدمت هذا كر يف بعض وسائل اإلعالم أنَّ قائد قوات الطواذُ 
  الرجل؟

ال ميكن أن يأيت ضابط من الطوارئ يف مستوى كبري إىل الصفوف األوىل أبدا ، وهذا نقوله من واقع مشاهدة ال ميكن 
 والعبيد ، أن نرى إال الرتب املتدنية من جندي إىل عريف ورقيب ، والسبب يف ذلك أنَّ هؤالء يعملون بتسلسل السادة

 هو نايف مث يأيت عبيده من الضباط الكبار، وهؤالء العبيد يعتربون أنفسهم سادة -بعد أمريكا طبعا–فالسيد األول 
بالنسبة للعبيد الذين حتتهم وهم الضباط الصغار ، وهؤالء العبيد الصغار يعتربون أنفسهم سادة بالنسبة للجنود وهكذا ، 

اذا ال يتقدم الضباط الكبار يف الصفوف األوىل وملاذا ال يكون حممد بن نايف مثالً يف فإذا عرفت هذا الترتيب تعلم مل
مقدمة من حيضرون املدامهات ، والسبب أن القادة يف جيوش املسلمني يتقدمون اجلنود أما جيوش الكفار فإم يقدمون 

لشهادة كيف يكون ذلك وهم يعلمون عبيدهم وجيعلون أنفسهم يف آخر الصفوف ألنهم ليس عندهم حب للموت وا
  .أنَّ الدنيا جنة الكافر وسجن املؤمن ، ويعلمون أنَّ هلم يف اآلخرة النار إال من تاب من ردته وأسلم

أما الضابط هذا فقد يكون أصيب من هلع اجلنود الذين حوله أو اجلنود املنسحبني من األطواق األوىل حيث يقف يف 
رمبا أصيب من رماياتنا على الدوريات أثناء االنسحاب بعد كسر الطوق األول والثاين ، أما الطوق الثالث أو الرابع ، و

  .احلضور يف ساحة املعركة فال ميكن أن حيدث من هؤالء اجلبناء
وأنا أجدها فرصة ألخاطب العساكر احلمقى ، الذين يقاتلون يف سبيل آل سعود ، وآل سعود أنفسهم مل حيضروا 

 ال يدافعون عن حكمهم بدالً منك أيها اجلندي؟ وملاذا ال ينالون هذا الشرف العظيم ليكونوا شهداء للمعركة فلماذا
الواجب مثل ما تكون أنت شهيد الواجب؟ وملاذا تدافع أنت عن احلكم السعودي العميل ، يف حني ال تنتفع به ، بل 

اهدين؟ينتفع األمراء يف قصورهم دون أن يتعرضوا خلطر املعارك ونريان ا  
جسرا إىل اجلنة ألنه إن قتلين بأمر األمريكان وعمالئهم فأنا السلويل بالنسبة يل أنا كفرد من ااهدين أعترب اجلندي 

شهيد، وإن قتلته وهو يف صف الطاغوت فهو يف النار، أما نايف وحممد بن نايف فإنهم يعتربون اجلندي درعا واقيا 
قام ألموال املسلمني ، فيقتل دون غاية سامية بل يقتل وهو على الكفر ومواالة يذهب ليدافع عن ملذَّام وسر
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الكافرين ، أو يم اجلندي فريجع مبا اكتسب من اإلمث والكفر البواح وال يستفيد من احلكم السعودي إال اإلهانة لَس
  .ن وال دنياال دي: واجلزاءات واإلذالل املقصود ، وال أشبههم إال بفقري اليهود والنصارى

  

تردد يف كثري من املواجهات ذكر امسك يف القتلى يف بداية األمر، مث يتضح أنَّ اخلرب ال يصح، فما هو سبب  
  هذه الشائعات يف نظرك ؟ 

احلمد هللا الذي جعل من وجودي إغاظة ألعداء اهللا ، وقتلي لو قتلت شهادة أرجو ا ما عند اهللا فيا رب خذ من دمائنا 
، أما هذه الشائعات فهم يطلقوا من وجهة نظري عندما جيهلون مصري أحد ااهدين ويريدون التأكد هل حىت ترضى 
 قل هل تربصون بنا إال إحدى احلُسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاٍب من عنده أو وأقول هلم قتل أم ال ؟ 

  . بأيدينا 
  

 لفزيون السعودي ، ما هو السبب برأيك الذي جعل اإلعالم السلويل بالتأكيد رأيت التراجعات اليت بثها الت
يتحول من احلديث عن مسألة تكفري ااهدين للحكومة السعودية وطواغيتها إىل حماولة تشويه صورم بتهم 

  ة منها ؟اخلداع والكذب وتأخري الصلوات وتبذير أموال املسلمني ؟ وهل تظن التراجعات حققت ما أرادته احلكوم
م بفضل اهللا ثبام ومتسكهم مبا ـبعد أن فشلوا حبمد اهللا يف القضاء على ااهدين على هذه األرض ، وأعجزه

يعتقدون ، وأغاظهم ما رأوا ما يقدمه هلم الناس من النصرة والتأييد ، وبعد أن افتت حجج علمائهم يف الذب عن 
 بالتلبيس والتحريف جلئوا إىل مهزهم وملزهم واالفتراء عليهم دف الطواغيت وستر ما يقومون به من نواقض وعظائم

تشويه مسعتهم بني املسلمني ، وهم ليسوا أول من ابتدع هذه احليلة فأسالفهم من قبل ملا عجزوا عن رد احلق قاموا مبثل 
ِإني أَخاف أَن   السالم ما قاموا به ولكن اهللا أبطل كيدهم ، فهذا سلفهم فرعون يقول لقومه متحدثاً عن موسى عليه

ادِض الْفَسِفي الْأَر ظِْهرأَن ي أَو كُملَ ِديندبي  وهاهم قوم نوح يقولون لنبيهم ،  :  مه ِإالَّ الَِّذين كعبات اكرا نمو
  .وكاهن بل وجمنون  ، وهاهم كفار قريش يصفون حممداً صلى اهللا عليه وسلم بأنه كذاب وساحر  أَراِذلُنا

وااهدون بسريهم يف طريق حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ال بد وأن يلقوا ويسمعوا ما لقيه 
  .  وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ ومسعه النيب وأصحابه ولكن 

وأهل اجلزيرة حبمد اهللا قد بلغوا من الوعي واإلدراك وفهم الواقع ما مييزون به الصادق من الكاذب ، وما يعرفون به 
 ، نسأل اهللا أن يهدينا  وِفيكُم سماعونَ لَهم اخلائن من األمني ، وإن كان أي جمتمع ال خيلو ممن قال اهللا فيهم 

  .ملستقيم ومجيع املسلمني إىل صراطه ا
والعجيب أم يتهمون ااهدين كذبا بقلة الدين والكذب وأشياء من الذنوب واملعاصي ، وهم يرتكبون الكفر 

  .واح ، ويرتكبون أيضا مجيع أنواع الرذائل واملنكرات اليت دون الكفر ، فهذا زمان انقلبت فيه املوازين يف احلقيقةـالب
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  .اربك ومعارفك  وأقرسالة توجهها إىل والدتك وزوجتك 
  ..إىل والديت العزيزة 

  ..وزوجيت الغالية 
  :وأبنائي أسامة وعبد الكرمي أقول 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
إن ما نقوم به إمنا هو جهاد يف سبيل اهللا إلخراج املشركني من جزيرة العرب وال نريد واهللا من هذه الدنيا منصبا أو 

وال يهمنا كالم أو ماالً، ال واهللا إن ما نريده واهللا هو رضوان اهللا والقيام بأمره والنصح للمسلمني، وجاهة أو مسعة 
  . وال خيافون لومة الئم  : الناس مهما كان فنحن نرجو أن نكون ممن قال اهللا فيهم

ا نقوم جبهادنا هذا والسعادة تغمر إنن.. ال تظنوا أننا يف حالة يرثى هلا كما حياول أن يصور ذلك عباد الدنيا ال واهللا 
قلوبنا والبشر يعلوا حميانا ألننا على قناعة تامة بشرعية ما نقوم به ، وال يغرنكم آل سلول وإعالمهم وعلماؤهم وال 
تلتفتوا إىل كذم وتلبيسهم ، وادعوا لنا بالثبات على هذا الطريق ، والنصر املبني على األعداء وأن نذيقهم كأس العلقم 

  . وأن نلقى اهللا عز وجل ويرزقنا رؤيته يف اجلنة ، وأن يرزقنا الشهادة يف سبيله مقبلني غري مدبرين صابرين حمتسبني ،
فإن الدنيا فانية قصرية ما أسرع أن واصربوا واحتسبوا وإن مل يكن يف هذه الدنيا لقاء ففي الدار اآلخرة بإذن اهللا ، 

  ل أو املوت أو حادث سيارة أو غري ذلكيذهب اإلنسان منها ويتركها سواء بالقت
   

  تعددت األسباب واملوت واحد    ومن مل ميت بالسيف مات بغريه
  

  :وأما أقاريب ومعاريف فأقول هلم 
 غريب ويف هبوا الستنقاذ أعراض أخواتكم املنتهكة يف أيباتقوا اهللا واضوا ألمر دينكم وانصروه وذودوا عن حياضه ، 

  .أراضي املسلمني املسلوبة كل مكان ، والسترداد 
   أما تريدون مغفرة من ربكم ورضوانا ؟

أين أنتم من هذا الفضل العظيم أم أنتم يف غىن عن ذلك ، إمنا هذه الدنيا دار ممر أتعون دار ممر وليست دار مقر ، وإمنا 
، فاهللا اهللا "  راح وتركهاما أنا والدنيا إال كراكب استظل بظل شجرة مث"هي كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .يف نصرة دين اهللا ونصرة ااهدين يف سبيل اهللا يف كل مكان ، وإياكم واخلذالن والركون هلذه الدنيا 
  

  . هل من رسالة توجهها إىل إخوانك ااهدين يف مجيع جبهات اجلهاد 
مهم للكفر وأهله ، وأقول هلم واصلوا إىل كل ااهدين يف مجيع اجلبهات أوجه رسالة إجالل وافتخار على إرغا

يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا  : وتذكروا قول اهللا تعاىل جهادكم دون كلل أو ملل فو اهللا ال عز لنا إال به 
  .ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 
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اهللا اهللا بأخذها حبقها وكذلك أوصيهم بتقوى اهللا عز وجل واالجتماع وعدم الفرقة فإن املهمة محلها شديد ف
  .واالستماتة دوا ، وليحفظ كل جماهد ثغره فال يؤتني اإلسالم من قبله 

  

  .هها إىل طواغيت اجلزيرة وجنودهم رسالة توج 
  :أقول لطواغيت اجلزيرة 

ون بإذن اهللا إن جربوتكم وإرهابكم هلذا اتمع املسلم لن ينفعكم ، فااهدون واهللا لن ينسوا دماء إخوام وسيأخذ
  .بثأرهم من رقابكم ، فليس لكم واهللا منا إال السيف يا أعداء الدين وامللة ويا عمالء الصليبيني

  :وأما جنود الطواغيت فأقول هلم
فَاستخف إن دماءكم واهللا ال تساوي عند أسيادكم دم صلييب واحد ، وما أنتم ونايف إال كما قال اهللا عن فرعون 

 ، وإن كان قد نصب لكم علماء ليقولوا لكم إنكم أنتم ااهدون وليقولوا  اعوه ِإنهم كَانوا قَوما فَاِسِقنيقَومه فَأَطَ
ِإذْ تبرأَ الَِّذين اتِبعواْ ِمن الَِّذين اتبعواْ ورأَواْ  لكم إن من يقتل منكم فهو شهيد فإن ذلك لن ينفعكم يوم تلقون ربكم 

 وقَالَ الَِّذين اتبعواْ لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ ِمنهم كَما تبرؤواْ ِمنا كَذَِلك يِريِهم عذَاب وتقَطَّعت ِبِهم اَألسباب الْ
   . اللّه أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن الناِر

ولقد أقمنا عليكم احلجة مراراً وتكرارا ، ولكنكم يف غيكم سادرون ، والعجيب أنكم تبيعون دينكم دون مقابل إال 
أو ألفني أو  الراتب القليل الذي جيود به عليكم آل سعود ويعتربون قيمة دمائكم ألف ومخسمائة ريال آخر كل شهر

وال األمة وأنتم تقتلون يف الشوارع ، نعوذ باهللا من اخلسران املبني، أربعة آالف ، بينما هم يف الدعة والنعيم يلعبون بأم
وسوف يأيت يوم تتالعنون فيه أنتم وآل سعود يف النار فهل ينفعكم الراتب وقتها؟ واعلموا أنكم إن تعرضتم 

تربوا مكسبا للمجاهدين فإن مصريكم القتل مث إىل جهنم وبئس املصري أما ااهدون فهم يتباشرون بالشهادة ويع
  . ال موىل هلموغنيمة مثل فرحكم بالراتب آخر الشهر ، وذلك أن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين 

  

 . بارك اهللا فيك أخانا عبد الرمحن ، وحفظنا اهللا وإياك ومجيع ااهدين من كل سوء وفتنة 
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والصالة والسالم على رسوله      والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا      : احلمد هللا رب العاملني القائل يف كتابه       
   :األولني واآلخرين وقائد الغر احملجلني وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد األمني حممد بن عبد اهللا سيد

املسلمني ، وعلى قناعة     مهة العدو أرض  من املسلمني اليوم على قناعة تامة بأن اجلهاد فرض عني على األمة ملدا             إن كثرياً 
  . يذودون عن هذا الدين وعن دماء املسلمني وأعراضهم أيضاً حباجة ااهدين واألمة اإلسالمية إىل الرجال الذين

تتبدد  هلا أن تترجم من قبل أكثر املسلمني لتكون عمالً يثمر التحاقهم بأرض املعركة ، بل               إال أن هذه القناعة مل يكتب     
  :القناعة وتضمحل عندما يعرض هلا أول سؤال مفاده تلك 

  اجلهاد ؟ كيف نصل إىل أرض املعركة ؟  أين الطريق إىل أرض
من أبناء املسلمني ، ليس اإلصرار والبحث عن الطريق ، إمنا القعود وترك              واإلجابة العملية على هذا السؤال لدى الكثري      

   .النفس بأن هذا هو العذر أمام اهللا البحث وخداع
   .إليه ، وما مفهوم الطريق وسأتكلم هنا عن طريق اجلهاد وكيف تصل األمة

اليهود والصليبيني ، وهو الغـول الـذي يهـدد العـامل             إن اجلهاد اليوم يعد هو الوحش املرعب الذي يقض مضاجع         
 اجلهاد ، فال يظن املسلم أنه     تسميته ، ومبا أن هذه هي الصورة اليت يصور ا العامل             وحضارته وأمنه كما حيلوا للصليبيني    

 يقتحمها ليصل إىل أرض اجلهاد     سيصل إىل أرض اجلهاد بكل يسر وسهولة كال ، بل إنه معرض ملخاطر ينبغي عليه أن               
طريق اجلهاد بالورود والرياحني ليقول له أقبل أقبل لرضـى اهللا            وال يتوقع أحد من املسلمني اليوم أن عدوه سيفرش له         

وتعاىل  بعدوه هذا فهو مغفل ال يعرف طبيعة عدوه وال يعرف حقيقة عدوه من كتاب اهللا سبحانه                واجلنة ، إن من يظن    
فهم يعملون ليل ار ليصدوا الذين آمنوا         والَ يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعواْ          حيث قال 

   .عن دينهم وعن اجلهاد
لصورة اليت ينبغي أن يضعها املسلم يف        ل بق هو تثبيط هلمم الرجال اليت تتوق إىل اجلهاد أبداً ، ولكنه تقريب            وليس ما س  

لنفس وحـده ال  كل من حدث نفسه بالذهاب إىل اجلهاد ، بأن حديث ا          ذهنه قبل االنطالق إىل طريق اجلهاد ، وليعلم       
بعـد   ك النفاق ، ولكن العذر بترك اجلهاد حيتاج إىل مـا أمام اهللا ، نعم حديث النفس ينفي عن       يكفي ليكون لك عذر   
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االستطاعة ودخلـوا إىل أرض اجلهـاد        حتديث النفس ، وليعلم شباب األمة أيضاً أن الصادقني قبلهم قد حاولوا وبذلوا            
   .صدقوا اهللا فوصلوا ولكن بعد ماذا ؟ بعدما تعبوا وخافوا وطوردوا ،

جهاداً منفرداً ، لذا رتب اهللا عليه أعظم األجر والثواب           ىل طريق اجلهاد وحده   ومن أجل ذلك فقد عد اهللا سبحانه وتعا       
علـى   بأنه جماهد ولو مات مات شهيداً ، كل ذلك الفضل والثواب يأيت حتفيزاً لرجال األمة               وعد من خرج إىل اجلهاد    

لنصر أو الشهادة ، فإذا نال إحدامها       ا اجلهاد ، فااهد ماذا يريد من جهاده ؟ إنه يريد من جهاده إحدى احلسنيني ، إما               
فإنـه سـينال إحـدى     ، أن من خرج للجهاد سلمصلى اهللا عليه و ورسوله فقد انتصر ، لذا بني اهللا سبحانه وتعاىل

  ..احلسنيني 
خرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللّـِه       ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثريا وسعةً ومن ي              قال اهللا تعاىل  

هذه اآلية أن مـن خيـرج        فبني اهللا يف    ورسوِلِه ثُم يدِركْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللِّه وكَانَ اللّه غَفُورا رِحيما            
املوت فقد وقع أجره على الكرمي الذي لـن         وإن أدركه    للجهاد فإنه سيجد مراغماً مكاناً يأوي إليه وسعة يف الرزق ،          

والَِّذين هاجروا ِفي سِبيِل اللَِّه ثُم قُِتلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه ِرزقًا حـسنا                اهللا أيضاً  جيازيه مبا دون جنة اخللد ، وقال      
    اِزِقنيالر ريخ ولَه ِإنَّ اللَّهو    هذه اآلية ملن خرج للجهاد أنه إما أن يقتل أو ميوت ويف كال احلـالني                 يف ويبني اهللا تعاىل

  ..رزقاً حسناً  فقد وعده اهللا
واْ والَِّذين هاجرواْ ِفي اللِّه ِمن بعِد ما ظُِلمواْ لَنبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةً ولَأَجر اآلِخرِة أَكْبر لَـو كَـان                     :ال تعاىل ـوق

وحـده ، ألن     يبني اهللا تعاىل أيضاً أنه سريزق ااهد ويعطيه رزقاً حسناً وليس هذا هو األجر              ويف هذه اآلية    يعلَمونَ
   .تعاىل أجر اآلخرة هو أكرب حىت لو فات الرزق احلسن يف الدنيا حلكمة يعلمها اهللا

عبارة وأمجل بيان ، ويقرب للعبد الـصورة بعـرض          هذا األمر بأوضح     سلمصلى اهللا عليه و    ويف السنة يوضح الرسول   
 أيب مالك األشعري املصاب ليهيج النفوس على اخلروج إىل اجلهاد ، فيقول كما جاء عند أيب داود وغريه عن       احتماالت

اهللا فمات أو قتل فهو شـهيد أو    من فصل يف سبيل"يقول  سلمصلى اهللا عليه و اهللا قال مسعت رسول رضي اهللا عنه
 قال ابن مفلح    "أو بأي حتف شاء اهللا فإنه شهيد وإن له اجلنة            فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات على فراشه         وقصه  

خمتلف فيه إال أنه حديث حسن إن شاء اهللا ، وقال ابن أيب عاصم إسناده حسن لغريه ،وقال احلاكم                    يف الفروع فيه بقية   
ضعيفان ، إال أنه يعتضد مبا جاء عند البيهقي يف           محن بن ثوبان ومها   على شرط مسلم ، وهذا اإلسناد فيه بقية وعبد الر         

 إن اهللا عز وجل قال      "يقول   سلمصلى اهللا عليه و    قال مسعت رسول اهللا    رضي اهللا عنه   سننه قال عن أيب مالك األشعري     
ما يتوفاه اهللا يف اجلـيش      فإ  برساالته على اهللا ضامن    انتدب خارجا يف سبيل اهللا ابتغاء وجهه وتصديق وعده وإمياناً          من

طالت غيبته مث يرده إىل أهله ساملا مع ما نال من أجـر و               بأي حتف شاء فيدخله اجلنة ، وإما يسيح يف ضمان اهللا وإن           
 اهللا فمات أو قتل يعين فهو شهيد أو وقصة فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات علـى                   غنيمة قال ومن فصل يف سبيل     

قـال   رضي اهللا عنه   اهللا بن عتيك    ويعتضد أيضاً مبا رواه أمحد عن عبد       " فإنه شهيد وله اجلنة      فراشه بأي حتف شاء اهللا    
جماهدا يف سبيل اهللا عز وجل مث قال بأصابعه هـؤالء    من خرج من بيته"يقول  صلى اهللا عليه وسلم اهللا مسعت رسول
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 ن دابته فمات فقد وقع أجره على اهللا تعاىل أو         فجمعهن وقال وأين ااهدون فخر ع      الثالث الوسطى والسبابة واإلام   
 وهذا أيضاً فيه حممـد      "وجل   لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على اهللا أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على اهللا عز                 

تعارضها ، وقد فهم البخاري ذلك وبوب عليه يف صـحيحه            بن إسحاق ، إال أن اآليات املتقدمة تعضد األحاديث وال         
ومن يخرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللِّه ورسوِلِه          : اهللا فمات فهو منهم وقوله تعاىل      اب فضل من يصرع يف سبيل     وقال ب 

قوله ،   أي من ااهدين   )فهو منهم   ( ( :  قال ابن حجر  ،  وجب  : وقع    ثُم يدِركْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللّهِ       
 ثُم  توالْم ِركْهدي        وقد روى الطربي   ، وقوع من دابته وغري ذلك فتناسب اآلية الترمجة           أعم من أن يكون بقتل أو

أَلَم   تعاىل فلما مسع قوله  ، جبري والسدي وغريمها أن اآلية نزلت يف رجل كان مسلما مقيما مبكة              من طريق سعيد بن   
،  أخرجوين إىل جهة املدينة فأخرجوه فمات يف الطريق          :وهو مريض  قال ألهله   ِجرواْ ِفيها تكُن أَرض اللِّه واِسعةً فَتها    

قوله : قال  ) وجب  : وقع  : ( قوله  . وقد أوضحت ذلك يف كتايب يف الصحابة        ، الصحيح   وامسه ضمرة على  ، فرتلت  
   .اًأهـ كالم ابن جحر رمحه اهللا خمتصر" وقع أجره على اهللا أي وجب ثوابه  فقد
إىل اجلهاد ذه الدرجة من  ثواب الطريق إىل اجلهاد فكيف يكون ثواب اجلهاد نفسه ، ومل جيعل اهللا ثواب الطريق فهذا

ألنه أول الصعوبات اليت يواجهها ااهد حينما يفارق        : أوالً   الضمان إال ألنه يعلم أن الطريق إىل اجلهاد شاق ألمرين ،          
اهـدين   ألن قطع العدو لطريق اجلهاد على املسلمني أسهل عليه من قتل          : ملشقة ، وثانياً    نفسه ا  األهل واملال ومل تعتد   

   .بعدما يأخذوا حذرهم وأسلحتهم
على طريق اجلهاد هذا األجر العظيم وضمن أيضاً للمجاهد األجر ضماناً ال              للهمم ، وشحناً للنفوس رتب اهللا      وشحذاً

:  سلمصلى اهللا عليه و    قال رسول اهللا   قال هللا عنه رضي ا  رةـعن أيب هري  ك كما جاء يف الصحيحني      ـلش يتطرق إليه 
وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة  تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال جهادا يف سبيلي وإميانا يب      "

ضمان األكيد من اهللا سبحانه      فهذا ال  "احلديث  .. ما نال من أجر أو غنيمة        أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائال       
باملخاطر لـذا    خرج يف سبيله ، يدل داللة واضحة على أن اخلروج إىل اجلهاد شاق على األنفس وحمفوف                وتعاىل ملن 

   .سهل اهللا هذه الصعاب وخففها بذلك األجر العظيم
فهـذا ال    تحديث وحده فقط  عبد اهللا إن كنت ممن حيدث نفسه حقاً باجلهاد فإياك أن تقف عند ال              وبناًء على ذلك يا   

على احملاولة احملتملة للنجـاح ، فحـاول         يعذرك أمام اهللا بترك اخلروج للجهاد مبا أنك قادر على اخلروج أو قادر حىت             
مل يكونوا أصحاب خوارق إمنا حاولوا ويسر اهللا هلم وأخـذ عنـهم              واسلك طريق اجلهاد ، والذين وصلوا إىل اجلهاد       

   .إىل ساحات اجلهاد العيون واألمساع وعربوا
وإيران و أوزبكستان وطاجكستان و تركمانستان والصني ،   وما أكثر الطرق إىل اجلهاد فهذه أفغانستان حتدها باكستان        

وداغستان وأنغوشيا وروسيا ، وفلسطني حتدها مصر واألردن ولبنـان وسـوريا ،              وكذلك الشيشان حتدها جورجيا   
السودان وأثيوبيـا والبحـر      يا حتدها ريتينيسيا حتدها البحار من كل اجتاه ، وأر       حتدها باكستان واهلند ، وأندو     وكشمري



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٣٥  ٣٥ 

اجلهاد هلا طرق كثرية يستحيل أن يعدم العبد احلريص علـى            األمحر ، وانظر إىل الفلبني ومقدونيا وغريها من ساحات        
   .ففكر وستصل بإذن اهللا تعاىل اجلهاد من تلك الطرق كلها

املسلمني الوصول إىل ساحات اجلهاد لوصل منهم بالتأكيد مائـة ألـف    ون منـر فلو حاول مليومبا أن أمتنا أمة املليا    
   .الكفاية م بإذن اهللا تعاىل يف ساحات اجلهاد جماهد ، وهؤالء تقوم

وتذرعت بأن الطريق مغلق ، واهللا سبحانه وتعاىل قد قطع أعذارنا وجعل أجر من   ولكن األمة كلها أعرضت عن اجلهاد     
نسأل اهللا أال جيعلنا ممن      الطريق أو قتل فهو شهيد ، إال أننا ال زلنا نبحث عن أعذار أخرى للتسويف والتخلف                يفمات  

  ِعـِدين ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ اقْعدواْ مـع الْقَا                 قال اهللا فيهم  
ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيـلَ               : ونسأله أال جيعلنا أيضاً ممن قال فيهم      

الْقَاِعِدين عواْ مداقْع .   
اد فإن اهللا سيصدقك وقد ضمن لك الوصول وهـو  صدقت اهللا يف حبثك عن طريق اجله     لو أنكباهللا  يف  ولكن ثق أخي    

   . والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني  القائل

  
 

  

   
  

، ومشتمل علـى مجيـع أنـواع         فإن نفع اجلهاد عام لفاعله ولغريه يف الدين والدنيا         
، فإنه مشتمل من حمبة اللّه ـ تعـاىل ـ واإلخـالص لـه،       ةالعبادات الباطنة والظاهر

، وسائر أنواع    ، وذكر اللّه   ، والصرب والزهد   ، وتسليم النفس واملال له     والتوكل عليه 
  . ، على ما ال يشتمل عليه عمل آخر األعمال

، وإمـا    ؛ إما النصر والظفر     احلسنيني دائماً  ىقائم به من الشخص واألمة بني إحد       وال  
   .  شهادة واجلنةال

، ويف تركـه     يف غاية سعادم يف الدنيا واآلخرة     /، ففيه استعمال حمياهم وممام        فإن اخللق البد هلم من حميا وممات      
؛ فإن من الناس من يرغب يف األعمال الشديدة يف الدين أو الدنيا مع قلة منفعتـها،                  ذهاب السعادتني أو نقصهما   

، فموت الشهيد أيسر من      ، وقد يرغب يف ترفيه نفسه حىت يصادفه املوت         ل شديد فاجلهاد أنفع فيهما من كل عم     
  .  ، وهي أفضل امليتات كل ميتة

  شيخ اإلسالم ابن تيمية  فتاوى                            
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  صيام اجملاهد وجهاد الصائم
   عبد الرحمن بن سالم الشمري:بقلم 

  

عمال، بل مل يرد يف الفضل لعمل من األعمال يف القرآن والسنة مثل ما ورد للجهاد من الفضائل ما ليس لغريه من األ
  .من فضل اجلهاد والرباط يف سبيل اهللا

وحسبك أنَّ من ربط فرسا يف سبيل اهللا كان له أجر ما تأكله من شيء بل لو مرت بنهر فشربت ومل يرد أن يسقيها 
له أرواثها وآثارها كله حسنات، كما يف الصحيحني كان له ذلك حسنات، وأجر ما تقطعه من األرض، وكان 

وغريمها، وإذا كان هذا األجر فيمن ربط الفرس الذي ليس له نية وال عليه تكليف، فال تسأل عن ااهد الذي يربط 
  .نفسه على أمر اهللا واجلهاد يف سبيله

كاألكل والشرب بل والروث، فكيف فإذا كان هذا األجر لصاحب الدابة اليت ال تعقل يف الفعل الذي ليس عبادة 
  .بالعبادات إذا فعلها ااهد؟ ال شك أنَّ له ثواب كل عبادٍة مضاعفًا أضعافًا كثريةً، ومن هذه العبادات العظيمة الصيام

كل عمل ابن آدم له : "وقد وردت أحاديث كثرية يف فضل الصيام، منها قوله صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه
﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الَّذين : ، والصيام سبب التقوى كما قال تعاىل" الصيام فإنه يل وأنا أجزي بهإالَّ

﴿ومن يتق اهللا جيعل له : من قبلكم لعلكم تتقون﴾، والتقوى سبب لتفريج الكروب وتيسري األمور كما قال عز وجل
  . أعظم مفاتيح النصر، فالصيام مفتاح منخمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب﴾

من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه : "ويف فضل الصيام للمجاهد خاصة يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، فهذا يف صيام يوم واحٍد فكيف بالشهر كلِّه؟ وكيف مبن يصوم يوما ويفطر يوما السنةَ كلَّها؟ "عن النار سبعني خريفًا
   يتبعه ستا من شوال فيكون كصيام الدهر؟ومن يصوم رمضان مثَّ

وإذا كان العبد حيرص على البعد عن النار ولو شيئًا يسريا، بل عليه أن يتقي النار ولو بشق مترة، فكيف مبن يبتعد عن 
: ر رمضانسبعون سنةً يف صيام يوم واحد يف سبيل اهللا، فكيف مبن صام شه!! النار يف اليوم الواحد مسافة سبعني سنة

)٣٠ x اهد يباعد وجهه عن النار مسافة أكثر من ألفي سنة يف صوم رمضان وحده) ٢١٠٠ = ٧٠أي أنَّ ا!  
هل لنا مقصود أعظم من الفوز باجلنة والنجاة من النار؟ وهل حيصل العبد يف دنياه كلها منفعةً أعظم من التباعد عن 

  !ن هذه الغاية؟النار والقرب من اجلنة؟ وهل يفوز بغايٍة أعظم م
وشهر رمضان هو شهر الصرب، كما مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية، والصرب ال حساب جلزائه 

: ، فلذلك كان ثواب الصيام غري حمدود كما يف احلديث﴾إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغري حساب﴿: كما قال تعاىل
يا أيها الذين ﴿: ، واجلهاد أيضا عبادة قائمة على الصرب واملصابرة، كما قال تعاىل"إالَّ الصوم فإنه يل وأنا أجزي به"

ال تتمنوا لقاء : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ﴾آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلَّكم تفلحون
  .ما مل يرد يف غريه، وقد جاء يف ثواب اجلهاد من النصوص "العدو فإذا لقيتموهم فاصربوا
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فإذا اجتمعت هاتان العبادتان املبنيتان على الصرب يف وقٍت واحد، استحق صاحبهما الثواب العظيم، واجلزاء من جنس 
العمل فمن صرب على اخلوف يف اجلهاد استحق األمن يف اآلخرة، ومن صرب على الظمأ يف الصيام استحق الري األعظم 

لى اجلوع يف الصيام استحق الشبع يف اآلخرة، ومن صرب على ذهاب النفس يف اجلهاد استحق يف اآلخرة، ومن صرب ع
  .احلياة الكرمية األبدية يف اجلنات

واملناسبة بني الصيام واجلهاد مناسبة وثيقة، ولذلك كانت غزوة بدر الكربى أول يوم نصر فيه اإلسالم يف شهر رمضان، 
  .الم، والذي دخل الناس اإلسالم بعده أفواجا يف شهر رمضان أيضاوكان فتح مكة أعظم فتح يف اإلس

القرب من اهللا عز وجل وهو سبب لقبول الدعاء، ولذلك ذكر اهللا عز وجل آية الدعاء بعد : ويف الصيام من الفضائل
ام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصي﴿: آيات الصيام يف سورة البقرة فقال

أَياما معدوداٍت فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر وعلَى الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ  لَعلَّكُم تتقُونَ 
ريخ عطَون تِكٍني فَمِمس امونَ طَعلَمعت مِإن كُنت لَّكُم ريواْ خومصأَن تو لَّه ريخ وا فَه  أُنِزلَ ِفيِه انَ الَِّذيضمر رهش

أَو علَى سفٍَر الْقُرآنُ هدى لِّلناِس وبيناٍت من الْهدى والْفُرقَاِن فَمن شِهد ِمنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مِريضا 
 لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللّهركَبِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي نةٌ مفَِعد

ِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَ تشكُرونَ 
  .﴾يرشدونَ

فليغتنم الصائم قربه من اهللا حال الصيام بصيامه، وقربه منه حال القيام بقيامه، وليدع اهللا عز وجلَّ فإنه قريب جميب، 
ر إذا دعاه، واألمة يف هذه احلال العصيبة من تكالب األعداء واجتماع اجليوش الصليبية وهو الذي جييب دعوة املضط

الكافرة عليها، وحال املسلمني يف كل مكاٍن تؤرق من كان له قلب، فادعوا اهللا عز وجل وتضرعوا إليه أن يكشف 
  .السوء عن هذه األمة وأن ينصر ااهدين يف سبيله يف كل مكان

اخر أقبلت، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخلت العشر أحىي ليله وأيقظ أهله وجد وشد وهذه العشر األو
املئزر، فيا أهل قيام الليل هذا مومسكم، ويا أهل رمضان هذا شهركم آذن بانصرام فتداركوه بالطاعات، ويا أهل ثلث 

جعلوا للمجاهدين دعوةً صادقةً من قلٍب إىل اهللا هل من داٍع فأستجيب له فا: إذا قال اهللا عز وجل.. الليل اآلخر
وإن كنتم من ااهدين فاسألوا .. واجعلوا ألنفسكم دعوةً أن يوفقكم اهللا للجهاد وينتشلكم من أوحال القعود.. منيٍب

.. وسلماهللا قبول األعمال والثبات على اجلهاد، وأن جيعل جهادكم خالصا لوجهه صوابا على سنة نبيه صلى اهللا عليه 
  .. واسألوا اهللا أن ينصركم على األعداء

أما زلت تلتمس لنفسك األعذار؟ أمل تشبع من الذل الذي يصب على هاماتنا كل ار؟ : وأنت أيها القاعد عن اجلهاد
  أما حبثت لنفسك عن طريق للعودة إىل اهللا واإلنابة إليه، والتوبة من الذنوب صغريها وكبريها؟

م نفسك هللا كفارةً هلذه الذنوب العظيمة؟أال تنظر فيما قدمن القعود واخلذالن للمسلمني، فتقد مت  
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 لو كنت من األحياء ملت غما - عفا اهللا عنك–لقد أخطأت حساباتك أخي القاعد ! أما زلت تعد نفسك يف األحياء؟
  .!!. من األمواِت قلبا وقالبا-واعذرين أخي الكرمي–ولكنك .. مما أصاب األمة

  ..﴾يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم﴿.. ولكن هناك فرصةٌ للحياة، أدعوك الستغالهلا
للحرب اليت أعزكم اهللا تعاىل ا بعد الذل وقواكم ا بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد أي : قال عروة بن الزبري
  ..القهر منهم لكم

        

  :بن حممد بن عبد الوهاب  قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن
شرور الدنيا واآلخرة   واإلميان باهللا ورسوله ، واجلهاد يف سبيله باملال والنفس ، هو التجارة املنجية من               

يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم          : ، املوجبة خلري الدنيا واآلخرة ؛ كما قال تعاىل          
  . ] ١٣-١٠: الصف  [  وبشِر الْمؤِمِنني : إىل قوله   من عذَاٍب أَِليٍم

  

لبشارة ، وامتثلوا أمره ، وجاهدوا أهل الفساد ، وارغبـوا يف ثـواب              فبشركم ربكم ، فاقبلوا هذه ا     
وال تفرطوا  " غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها            " اجلهاد يف سبيل اهللا ، ويف احلديث        

اجلهاد باب من أبواب اخلري ، ينجي اهللا به من          " يف الغدوات والروحات فتضع عليكم ، ويف احلديث         
  .وخري املال ما أنفق فيه ، وخري األيام أيام ااهدين " لغم اهلم وا

   

إن ااهد يف حسنات تكتب له يف يقظته ونومه ، ويف سريه ومقامه ، فارغبوا يف هذا اخلـري الـذي                     
رغبكم فيه ربكم ، وابذلوا فيه املال والنفس ، وأفضل ااهدين من جاهد بنفسه وماله ، وما عـذر                   

الذين ال جيدون ما ينفقون ، إذا نصحوا هللا         : إال األعمى واألعرج واملريض ؛ كذلك       ربنا عن اجلهاد    
  .وغريه ، وصلى اهللا على حممد  ورسوله ؛ والنصيحة هللا ولدينه واجبة على املعذور

  

 ]٨ج : [ الدرر السنية  
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د هللا الذي أمر عباده أن يوحدوه ، ويطيعوه ، وال يعصوه ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف                        احلم 
إالهيِته وربوبيته وأمسائه وصفاته ، فأشهد تعاىل نفسه وهو أصدق القائلني وكفى به شهيداً ، وقرن شـهادة املالئكـة                    

 ال ِإلَه ِإلَّا هو والْمالِئكَةُ وأُولُو الِْعلِْم قَاِئماً ِبالِْقسِط ال ِإلَه ِإلَّـا هـو الْعِزيـز             شِهد اللَّه أَنه  : وأويل العلم بشهادته فقال     
ِكيمالْح                          خيلق ما يشاء ويفعل ما يريد ، ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع ، وأشهد أن حممـداً عبـده ورسـوله ، 

تقيم ، أرسله اهللا بشرياً ، ونذيراً ، وحجةً على اخلالئق أمجعني ، ورمحـة للعـاملني                 املبعوث بالدين القومي ، واملنهج املس     
  :صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ، أما بعد 

  

فكلمة التوحيد سبب مقتض لدخول اجلنة وللنجاِة من النار ، لكن البد من إتيان الشروط ، فمن صـدق يف قوهلـا مل                
         إال إياه ، ومل يتوكل إال على اهللا ، ومل يبق له بقية من آثار نفسه وهواه ،                   خيش أحداً إال اهللا ، ومل حيب سواه ومل يرج 

فإن كلمة التوحيـد كلمـة      ، ومع ذلك ال يطالب احملب بالعصمة إمنا املطلوب منه كلما زلت قدمه أن يتوب إىل ربه                 
  .عظيمة وفضائلها ال تستقصى عداً 

   . وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِن: ا أُرِسلَت الرسل كما قال تعاىل ألجله
 ِمن ِعباِدِه أَنْ أَنِذروا أَنه ال ِإلَـه     ينزلُ الْمالِئكَةَ ِبالروِح ِمن أَمِرِه علَى من يشاءُ        : ألجلها أُنِزلت الكتب كما قال تعاىل       

   .  ِإلَّا أَنا فَاتقُوِن
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : هي كلمة اإلخالص والتقوى ، عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال              

أنـا  : (  له عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه          فقال" إني ألعلم كلمة ال يقوهلا عبد حقاً من قلبه إال حرم على النار              " 
هي كلمة اإلخالص اليت أعز اهللا تبارك وتعاىل ا حممداً صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وهي كلمة                  .. أُحدثك ما هي    

 اإلمام  رواه) شهادة أن ال إله إال اهللا       : التقوى اليت أالص عليها نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه أبا طالب عند املوت                
  .أمحد بسند جيد 

   .  ِإنِني أَنا اللَّه ال ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدِني وأَِقِم الصالةَ ِلِذكِْري : إن أول واجب على املكلفني معِرفَتها قال تعاىل 
   .  فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإلَّا اللَّه : إن العلم ا أوجب العلوم وأشرفها قال تعاىل 
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قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        : م ا دخل اجلنة ، عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال              ـأن من لقي اهللا مع العل     
  . رواه مسلم " من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة : "  وسلم

قال رسول اهللا صـلى اهللا      :  عنه قال    من لقي اهللا يبتغي ا وجه اهللا إال حرم على النار ، عن عتبان بن مالك رضي اهللا                 
  .متفق عليه " فإن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا ، يبتغي بذلك وجه اهللا : " عليه وسلم 

إن اهللا  : " حدثنا حممد صلى اهللا عليه وسـلم        :  أن أهلها ال خيلدون يف النار لو دخلوها ، عن أنس رضي اهللا عنه قال                
  .متفق عليه " وعزيت وجاليل وكربيائي وعظميت ؛ ألخرجن منها من قال ال إله إال اهللا : تعاىل يقول 

: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلست إليه فقال          : ة ، عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال          ـأن من مات عليها دخل اجلن     
  .تفق عليه م" ال إله إال اهللا ، مث مات على ذلك إال دخل اجلنة : ما من عبد قال  "

يا رسـول   : قلت  : أن أسعد الناس لنيل شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم هم أهلها ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                     
لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول             : " من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال         ! اهللا  

" ديث ، أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهللا خالصاً ِقبلَ نفـسه                  منك ملا رأيت من حرصك على احل      
  .رواه البخاري 

فَوربـك لَنـسأَلَنهم     : قال عدة من أهل العلم يف قول اهللا تعاىل          : أن سؤال األولني واآلخرين عنها ، قال البخاري         
ِعنيمأَج  َلُونمعوا يا كَانمع  عن قول ال إله إال اهللا .  

أفضل الـدعاء   : " أا أفضل ما قاله النبيون ، عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                      
رواه مالك مرسـالً وجـاء      "  ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له                  ةدعاء يوم عرف  
  . ترمذي وغريه وال خيلو كل طريق من ضعف وأقواها مرسل مالك موصوالً عند ال

هي الكلمة اليت من قاهلا صدق اهللا قائلها ، فعن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما أما شهدا على رسول اهللا صلى                       
احلـديث رواه   .." ال أنا وأنا أكرب     ال إله إ  : من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب صدقه ربه وقال            : " اهللا عليه وسلم أنه قال      

النسائي يف عمل اليوم والليلة ، والترمذي ، والصواب يف هذا احلديث أنه موقوف على أيب هريرة ، حكمه حكم الرفع                     
  . ألنه ال يكون من قبيل الرأي 

:  صلى اهللا عليه وسـلم       قال رسول اهللا  : أن من فضلها يفتح لقائلها أبواب اجلنة الثمانية ، عن عمر رضي اهللا عنه قال                
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله ، إال            :  الوضوء مث يقول     - أو فيسبغ    -ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ       "

  .رواه مسلم " فتحت له أبواب اجلنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء 
 رضي اهللا عنـه    يف الصحيحني عن أيب هريرة       من أجلها شرع اجلهاد وضرب رؤوس الناس حىت يقولوها ويقوموا حبقها          

ال اله إال اهللا    : ال إله إال اهللا ، فمن قال        : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا       : " صلى اهللا عليه وسلم قال      عن رسول اهللا    
   . "عصم مين نفسه وماله إال حبقه ، وحسابه على اهللا 
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أن رسول اهللا صـلى اهللا      : رقاب ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه         أا أفضل األعمال وحرز من الشيطان ، وتعدل عتق ال         
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة                       : " عليه وسلم قال    

 الشيطان يومه   مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكُتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من                    
  .متفق عليه " ذلك حىت ميسي ، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء إال رجل عمل أكثر منه 

 فَنادى ِفي الظُّلُماِت أَنْ ال ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك          : أا أعظم كلمة توسلَ صلى اهللا عليه وسلم ا إىل اهللا ، قال تعاىل               
   . ِمنيِإني كُنت ِمن الظَّاِل

مـن  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : ا جيدد العبد ما اندرس من إميانه ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                
  .متفق عليه " ال إله إال اهللا : والالت والعزى ، فليقل : حلف فقال يف حلفه 

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عنـد           ما فُرجت الكروب مبثل كلمة التوحيد ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما            
ال إله إال اهللا العظيم احلليم ، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ، ال إله إال اهللا رب السماوات ورب واألرض                       : " الكَرب  

  . متفق عليه " ورب العرش الكرمي 
فرد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عـن           أا ال يعدهلا شيء يف امليزان ، جاء عند أمحد والبخاري يف األدب امل             

آمرك بال إلـه    : إن نيب اهللا نوحاً صلى اهللا عليه وسلم ملا حضرته الوفاة قال البنه              : " النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
                   ن ال إله إال    إال اهللا فإن السماوات السبع واألراضني السبع لو وضعت يف كفة ووضعت ال إله إال اهللا يف كفة رجحت 

  .وإسناده حسن " اهللا 
 قال رسـول اهللا   :لقا  رضي اهللا عنه عبد اهللا بن عمرو بن العاص أا البطاقة اليت ترِجح بسائر سجالت األعمال ، عن        

  عليه تسعةً  رفينش،   من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة          رجالً صتخِلسن اهللا عز وجل ي    إ: " صلى اهللا عليه وسلم     
  ،  ال يـا رب     : قـال   ؟ يت احلافظون بت كَ كتملَ أظَ  ؟ كل سجل مد البصر مث يقول أتنكر من هذا شيئاً         ،   وتسعني سجالً 

ال ،    واحـدةً   لك عندنا حسنةً   إن  ،  بلى  : فيقول  ، يا رب   ال  :فيقول،  بهت الرجل    في  ؟  أو حسنة  ألك عذر : فيقول  
  ، أحـضروه  : فيقـول  ، عبده ورسـوله   ن حممداً أ أشهد أن ال إله إال اهللا و       فيها،  بطاقة   ج له خرفت،  لم اليوم عليك    ظُ

  : قال  ؟ ة فتوضع السجالت يف كفّ     :قال،  م  ظلَنك ال ت  إ  : فيقال ! ؟ يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت       : فيقول
، د والترمذي وابـن ماجـة       رواه أمح   "ل شيء بسم اهللا الرمحن الرحيم     ثقُوال ي ،  ت البطاقة   لَقُوثَ،  فطاشت السجالت   
  .وإسناده ال بأس به 

مسعت رسـول   : أا عاصمة للدم واملال ملن قاهلا وهو كافر مبا يعبد من دوا ، عن طارق ابن أشيم رضي اهللا عنه قال                      
به علـى   من قال ال إله إال اهللا ، وكفر مبا يعبد من دون اهللا ، حرم ماله ودمه وحسا                 : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

 وجعلَ ِللَّـِه    : هذا مقتضى كلمة التوحيد ، فال يتم معناها إال بتكفري من جعل هللا شريكاً يف عبادته قال تعاىل                   " اهللا  
د أياً كان هذا الند من       فكَفّره تعاىل باختاذ األندا     أَنداداً ِليِضلَّ عن سِبيِلِه قُلْ تمتع ِبكُفِْرك قَِليالً ِإنك ِمن أَصحاِب النار           

شجر أو حجر أو قرب أو بشر أو نظام أو هيئة طاغوتية يتحاكم إليها ، أو تعطيل لشيء من الشرع ، أو حتليل شيء مما                         



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٤٢  ٤٢ 

حرم اهللا ، أو حتليل شيء مما أحل اهللا ، أياً كان هذا الند ، سواء كان يف شرك الطاعة أو الـدعوة أو احملبـة أو اإلرادة                
  . ه أنواع الشرك يف العبادة والقصد ، هذ
وكثري منهم حيبون آهلتهم أعظم من حمبة اهللا ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر اهللا                 : ( قال ابن القيم    

وإذا انتهكت  ، قص رب العاملني     أعظم مما يغضبون إذا انت     - من املشايخ    -وحده ، ويغضبون ملنتقص معبوديهم وآهلتهم       
   . ]أي غَِضب [ مات آهلتهم ومعبودام غضبوا غضب الليث إذا حرد حرمة من حر

وإذا انتهكت حرمات اهللا مل يغضبوا هلا ، بل إذا قام املنتهك هلا بإطعامهم شيئاً رضوا عنه ، ومل تتنكر له قلوم ، وقـد     
هللا على لسانه ديدناً له ، إن        ، وترى أحدهم قد اختذ ذكر إهله ومعبوده من دون ا           ١شاهدنا هذا حنن وغرينا منهم جهرة     

            إهله ومعبوده من دون اهللا هو الغالب على قلبـه ولـسانه             قام وإن قعد ، وإن عثر وإن مرض ، وإن استوحش ، فذكر  
ويزعم أنه باب حاجته إىل اهللا ، وشفيعه عنده ، ووسيلته إليه ، وهكذا كان عباد األصنام سـواء                   ، وهو ال ينكر ذلك     

 قام بقلوم ، وتوارثه املشركون حبسب اختالف آهلتهم ، فأولئك كانت آهلتـهم مـن احلجـر                  وهذا القدر هو الذي   
  هـ .ا) وغريهم اختذوها من البشر 

وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه وقَوِمِه ِإنِني بـراٌء         : فال بد من نفي الشرك يف العبادة رأساً ، والرباءة منه وممن فعله ، قال تعاىل                 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنـا                :  وقال  ِإلَّا الَِّذي فَطَرِني   ما تعبدونَ   ِم

           ا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرد ونَ ِمندبعا تِممو كُمآُء ِمنرب          هـدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتداً حاُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيب 
فهذه اآليات ؛ تضمنت مجيع ما تقدم من التحريض على التوحيد ، واملواالة ألهل التوحيد ، وحمبتهم ونـصرم قـال                     

 بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ          والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياءُ    : تعاىل  
          ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ والز           ة يف الـدنيافوالية بعضهم بعـض مـستمر 

  .واآلخرة 
  

ِإنما وِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنوا الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعـونَ   :  كما قال تعاىل    يف الدنيا 
           ِالالْغ ماللَِّه ه بوا فَِإنَّ ِحزنآم الَِّذينو ولَهسرو لَّ اللَّهوتي نمونَوب            وهذا هو وصف أهل اإلميان ، إمنـا املؤمنـون 

والَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه والَّـِذين          : إخوة ، وال يتحقّق اإلميان إال بأُمور ؛ قال اهللا تعاىل فيها             
ِفرغم مقّاً لَهونَ حِمنؤالْم مه وا أُولَِئكرصنا ووآوكَِرمي قِرزةٌ و .   

  

                                                 
هم لو سـب اهللا     لغضبوا أشد من غضب   " أبو هلب هذا الزمان     " فكيف لو رأى هؤالء املباحث والطوارئ وعباد نايف الذين لو سب عندهم نعلي نايف               :  قلت    ١

ورسوله ، وهذا هو الواقع اليوم ، حيث يبيع أحدهم نفسه يف سبيل إرضاء هؤالء الطواغيت مبا يقومون به من قتال أهل التوحيد ومناصرة عباد الصليب ، فهـل                             
دومهت البيوت ؟ وبأي شرع استحلت تلك       ما اجلواب حينما يقول اهللا تعاىل بأي ذنب زهقت تلك األرواح ؟ وبأي جرمية               ! هناك شرك للطاعة أعظم من ذلك ؟      

وشـهامة ذهبـت   ،  يف ترويع اآلمنني ؟ عقول قد مرجت ، ودين قد سلب             - إن مل يكن لكم دين       -احملارم ؟ أين عقولكم لو مل يكن هناك دين ؟ أين عروبتكم             
  .  كلها من أجل أصحاب العيون الزرق هؤالء الصليبني وإرضاء لعبيدهم 
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والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبالِْأمياِن وال تجعلْ ِفي                :  قال تعاىل    وبعد املوت 
   . يمقُلُوِبنا ِغلّاً ِللَِّذين آمنوا ربنا ِإنك رؤوف رِح

   . ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم ِمن ِغلٍّ ِإخواناً علَى سرٍر متقَاِبِلني :  قال تعاىل ويف اآلخرة
وكذلك تكفري من ترك التوحيد بفعل الشرك املنايف له ، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيـد ، فإمـا ضـدان ال                        

توحيد ، ونفي الشرك والرباءة منه ، وتكفري من فعله ، وإظهار العداوة والبغضاء له               جيتمعان ؛ فمىت وِجد الشرك انتفى ال      
  .وقتاله ، وهذا هو معىن الكفر بالطاغوت إذاً البد من قطع املودة واملواالة يف ذلك 

  

 يـا أَيهـا     :  وقال تعاىل    كُم أَوِلياَء   يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا عدوي وعدو        :  كما قال تعاىل     وهذا يف الدنيا  
 الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا آباَءكُم وِإخوانكُم أَوِلياَء ِإِن استحبوا الْكُفْر علَى الِْأمياِن ومن يتولَّهم ِمنكُم فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ     

   .ن آمنوا ال تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم يا أَيها الَِّذي  :وقال 
  

عد دفنه ؛ قال صـلى اهللا        وكذا ب  لِّ علَى أَحٍد ِمنهم مات أَبداً وال تقُم علَى قَبِرِه            والَ تص  :  قال تعاىل    وبعد املوت 
: متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه ، قال تعـاىل              "  املسلم   افرالكال يرث املسلم الكافر ، وال       : " عليه وسلم   

              ِد معب ى ِمنبوا أُوِلي قُركَان لَوو ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَنْ ينآم الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنم         ابـحأَص ـمهأَن ـملَه نـيبا ت
   .الْجِحيِم

  

ونادى أَصحاب الْجنِة أَصحاب الناِر أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فَهلْ وجدتم ما وعد                 :  قال تعاىل    ويف اآلخرة  
الَِّذين يصدونَ عن سِبيِل اللَِّه ويبغونها ِعوجاً وهم          نٌ بينهم أَنْ لَعنةُ اللَِّه علَى الظَّاِلِمني      ربكُم حقّاً قَالُوا نعم فَأَذَّنَ مؤذِّ     

   . ِبالْآِخرِة كَاِفرونَ
  

 بعٍض ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفـي        والَِّذين كَفَروا بعضهم أَوِلياءُ    : وقد جعل اهللا والية الكافرين بعضهم لبعض قال تعاىل          
كَِبري ادفَسِض والْأَر .    

ال تِجد قَوماً    :  أو بعيدين ، ألن هذه األمور ال تقرب وال تبعد قال تعاىل              اًوطنوسواء كانوا قريبني نسباً أو جنساً أو        
من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباَءهم أَو أَبناَءهم أَو ِإخوانهم أَو عِشريتهم أُولَِئـك               يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ      

ين ِفيها رِضي اللَّـه عـنهم       كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْأميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلدِ             
  .  ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَال ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ

فَـاقْتلُوا الْمـشِرِكني حيـثُ      : فإذا قطعت بينك وبني الكافر املودة فَال بد من إظهار العداوة بقتاله كما قال تعاىل                
وهمتدجدٍ      وصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو م   وقال  :         كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى ال تتح مقَاِتلُوهو

  . ، واآليات واألحاديث يف ذلك ال حتصى ِللَِّه 
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ال ر أهل الكفر ، وال بد من التصريح يف كفـرهم ،   وأنه ال إميان ملن ال يكَفِّ     " كفرنا بكم   "  وال بد من تكفريهم لقوله      
" الكفار  "  بل ال بد من تسميتهم       كما هو الواقع بتسمية الكفار غري املسلمني ، أو أن هذا الطريق لغري املسلمني ؛              

ـ                 بامسهم الذي مساهم اهللا به     ة ، إمنا هذا عدم جرح لشعور الكفار ، وأعظم من ذلك جعل اُألخوة من باب املواطن
وعقد األخوة والوالء والـرباء     أخي املقيم ، وال ترى أو تسمع أخي املسلم ،           .. أخي املواطن   : واإلقامة كما يقال    

 فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويـؤِمن  :  واهللا عز وجل يقول     دعوة لوحدة األديان ، وعدم تكفري الكفار       على هذه األمور  
  .  لْعروِة الْوثْقَىِباللَِّه فَقَِد استمسك ِبا

 ، كما قال ذلك وفد عبد قيس للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن بيننا وبينك كفار مـضر ،                    ال يتم اإلميان إال بالتكفري    بل  
قَالَ لَه صـاِحبه وهـو يحـاِوره         : يا رسول اهللا إن دوساً كفرت وأبت ، وكما يف قوله تعاىل             : وكما قال الطُّفيل    

   . فَرت ِبالَِّذي خلَقَك ِمن تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم سواك رجالًأَكَ
خبالف ما عليه كثري من الناس إذا أراد أن يعيب من يكَفِّر الكُفار ؛ قال ال يعِرف أحكام الوضوء أو الـصالة مث يـأيت                         

 ، ألن أول ما فـرض اهللا علينـا          أحكام الوضوء والصالة  قبل تعلم    تعلم تكفري الكفار وأصل اإلميان    ، نعم ؛    ويكفِّر  
الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا ، كما بني اهللا ذلك يف كتابه والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنته ، وهذه هي أول دعوة                       

 وجاء يف صحيح مسلم      واجتِنبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدوا اللَّه           : الرسل كلهم قال تعاىل     
بين اإلسالم على مخس ، على أن يعبد اهللا ويكفر          : " عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

لى كفر  فإذا دلّ الدليل من الكتاب أو السنة ع       " مبا دونه ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان               
  . أحٍد فيجب العمل بذلك ، ألن القرآن مل يرتَّل والرسول مل يرسل إال بالعمل مبا جاءا به 

فاهللا اهللا يا إخواين ؛ متسكوا بأصل دينكم ، وأوله وآخره ، وأُسه ورأسه ،               " قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا         
، وأحبوا أهلها ، واجعلوهم إخوانكم ، ولو كانوا بعيدين ، واكفروا            شهادة أن ال إله إال اهللا ، واعرفوا معناها وأحبوها           

ما علي منـهم ، أو      : بالطواغيت وعادوهم ، وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو مل يكَفِّرهم ، أو قال                 
كفر م ، والرباءة منهم ولو      ما كلّفين اهللا م ، فقد كذب على اهللا وافترى ، فقد كلّفه اهللا م ، وافترض عليه ال                  : قال

  . هـ .ا" كانوا إخوام وأوالدهم 
يقتضي أن يرسخ فيـه     ،  وإخالصه ا   ،  ق القلب مبعىن ال إله إال اهللا وصدقه فيها          يفإن حتق : ( قال ابن رجب رمحه اهللا      

 ما سواه مـن     هـ وينتفي عنه تألُّ    ،  بذلك ئ وميتل  ،  وتوكالً وتعظيماً ورجاًء وحمبةً وخمافةً  وهيبةً  اهللا وحده إجالالً   هـتألُّ
وينتفي بذلك مـن  ،  اهللا وحيبه ويطلبه ه وال طلب لغري ما يريد ، وال إرادةٌمل يبق فيه حمبةٌ  ومىت كان كذلك  ،  املخلوقني  

وأحب عليه وأبغض عليه فهـو إهلـه     وأطاعهس الشيطان فمن أحب شيئاًووسا، والقلب مجيع أهواء النفوس وإراداا     
وواىل ، وأبغض له     ومن أحب هلواه    ، فاهللا إهله حقاً   ،   له  وال يوايل وال يعادي إال      ،  ال حيب وال يبغض إال هللا      فمن كان 

  .هـ .ا ) أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه  : كما قال تعاىل ،  فإهله هواه  ،عليه وعادى عليه
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 يف هذا الزمان فهي كلمة تعلَّق        تحارب ويحارب أهلها كما    م ، مل  فكلمة التوحيد اليت رفعت اليوم بالشعارت واألعال      
 كثري ومن يعمل ا أقـل القليـل أهلـها           يدعيهاوال عمل ا ، أهلها ما بني مسجون وقتيل وطريد ، فهي كلمةٌ من               

   . محاربون ممن ينتسب إليها ظلما وزوراخائفون خمتفون ، و
ة الناس إذا أسلموا بعد كفٍر ، أو وِلدوا على اإلسالم والتزموا شرائعه ، وكانوا من أهل  وعام: ( قال ابن تيمية رمحه اهللا      

 لكن دخول حقيقة اإلميان إىل قلوم حيصلُ شيئاً فـشيئاً ، إن             ،الطاعة هللا ورسوله ، فهم مسلمون ومعهم إميانٌ جممل          
 ، وال إىل اجلهاد ، ولو شكِّكوا لشكّوا ، ولو أُمـروا             فكثري من الناس ال يِصلونَ إىل اليقني      أعطاهم اهللا ذلك ، وإال      

 ، إذ ليس عندهم من علم اليقني ما يدرأُ الريب ، وال عندهم من قوة احلب هللا ورسوله ما يقدمونه                     باجلهاد ملا جاهدوا  
شبهاٍت توِجب ريبتهم   فهؤالء إن عوفوا من احملنة وماتوا دخلوا اجلنة ، وإن ابتلوا مبن يدخلُ عليهم               ، على األهل واملال    

  .  هـ .ا" فإن مل ينِعم اهللا عليهم مبا يزيل الريب وإال صاروا مرتابني ، وانتقلوا إىل نوٍع من النفاق 
  

والسيف  بأمرين عظيمني ؛ العلم والبيان،     واملقصود مما تقدم ؛ أنه ال ميكن إعالء كلمة اهللا ، وأن يكون الدين كله هللا إال                
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُـوم النـاس             : اهللا بينهما يف قوله     والسنان ، وقد جمع     

رو هرصني نم اللَّه لَمعِلياِس وِللن اِفعنمو ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنزأَنِط وِبالِْقسِزيزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهيِبالْغ لَهس .   
فاهلدى والعلم ، والسيف والرمح ؛ ما بعثته صلى اهللا عليه وسلم ، جاء يف الصحيحني مـن حـديث أيب موسـى                       

الكثري كمثل الغيث    مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم       : " األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
فنفع اهللا ا    أمسكت املاء  ، وكانت منها أجادب    فأنبتت الكأل والعشب الكثري    قبلت املاء  فكان منها نقية   أصاب أرضاً 

فذلك مثل مـن      وال تنبت كألً   عان ال متسك ماءً   يقهي  إمنا   ، وأصابت منها طائفة أخرى     فشربوا وسقوا وزرعوا   الناس
ه  ب لترِس، ومل يقبل هدي اهللا الذي أُ       مل يرفع بذلك رأساً    ، ومثل من  مل  به فعلم وع  ونفعه ما بعثين اهللا      فقه يف دين اهللا   

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ، وبِعثَ أيضاً بالسيف والرمح كما يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال               " 
حمي ، وجِعل الذلة والصغار علـى مـن         بِعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له ، وجِعل رزقي حتت ظل ر              "

  .بن أيب شيبة بإسناٍد ال بأس به ارواه أمحد و" خالف أمري ، ومن تشبه بقوٍم فهو منهم
إذاً بعث صلى اهللا عليه وسلم داعياً بالقرآن ، واحلجة والبيان ، فمن مل يستجب دعي بالسيف والسنان ، وكان مـن                      

مسعت رسول اهللا صلى    : الكفر ، يف الصحيحني عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه قال             أمسائه املاحي الذي ميحو اهللا به       
أنا حممد وأنا أمحد ، وأنا املاحي الذي ميحوا اهللا به الكفر ، وأنا احلاشر الـذي                 : إنّ يل أمساء    : " اهللا عليه وسلم يقول     

  " .حيشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد 
وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحاً ِمن أَمِرنا ما كُنت        : ل بإخراج الناس من الظلمات إىل النور بإذن ربه ، قال تعاىل             إذاً أُرسِ 

 ، فإن     ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ   تدِري ما الِْكتاب وال الِْأميانُ ولَِكن جعلْناه نوراً نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي               
ذَِلك ِبأَنَّ الَِّذين كَفَروا اتبعوا الْباِطلَ وأَنَّ الَِّذين آمنوا اتبعوا الْحق ِمن ربِهم كَذَِلك              : مل يقبلوا هدى اهللا كما قال تعاىل        

مثَالَهاِس أَمِللن اللَّه ِربضي .   
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اإلعراض عن احلق واملكابرة يف ذلك واتبعوا الباطل فليس هلم إال حصد رؤوسهم كما قال صـلى اهللا                  فإذا صار منهم    
وهذا لعظم انقياده ألمر ربه يف كل من أعرض عن قبـول            ، رواه مسلم   " احصدوهم حصداً   : " عليه وسلم يوم الفتح     

   . لرقَاِبفَِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب ا : احلق قال تعاىل 
ويدِخلُهم الْجنـةَ     سيهِديِهم ويصِلح بالَهم   : وأن من قُِتل منهم صار إىل النار ومن قُِتل من املسلمني قال اهللا عنه               

 ما لَهفَهرع                     م الكافرين إىل الكتاب والسنة ، وتبيني ذلك هلم ، فإن أبواقوتلوا وهذا   ، وهذه هي حياة املؤمنني ، دعو
" لقد جئـتكم بالـذبح      " هديه صلى اهللا عليه وسلم مع املشركني بل كان يعدهم بالذبح قبل أن يشرع اجلهاد بقوله                 

كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس على ضاللة وأم ليسوا على شـيء              : " ووصف عمرو بن عبسة هذه احلال فقال        
 أخباراً ، فقعدت على راحليت فقدمت عليه ، فإذا رسول اهللا صلى اهللا              وهم يعبدون األوثان ، فسمعت برجل مبكة خيرب       

" أنـا نـيب     : " ما أنت ؟ قال     : عليه وسلم مستخفياً ، جرآء عليه قومه ، فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة ، وقلت له                 
حام وكسر األوثـان    أرسلين بصلة األر  : " وبأي شيٍء أرسلك ؟ قال      : فقلت  " أرسلين اهللا   : " وما نيب ؟ قال     : فقلت  

انظـر مبـاذا    . رواه مـسلم    " حر وعبد   : " فمن معك على هذا ؟ قال       : قلت له   " وأن يوحد اهللا ال يشرك به شيء        
كما حصل ذلك بعد    !  أرسل لتكسري األصنام وأن يوحد اهللا ، وهل يكون تكسري األصنام إال بالقوة واجلهاد ؟               ..أرسل

  .ٍف قد جترأ عليه املشركون ، وكان خيرب بذلك وهو مستخ فتح مكة
يا أَيها الَِّذين آمنوا اسـتِجيبوا   : فحياة الناس إذاً ذين األمرين ، كما مجع اهللا ذلك فيهما احلياة السعيدة ، قال تعاىل             

 ، فاحلياة احلقيقية هي      لْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ    ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين ا           
هذا هو القرآن الذي فيه احليـاة       : حياة من استجاب ظاهراً وباطناً هللا ورسوله ، فهؤالء األحياء وإن ماتوا ، قال قتادة                

  .ياهم بعد موم بالكفر هو اإلسالم أح: والثقة والنجاة والعصمة يف الدنيا واآلخرة ، وقال السدي 
اجلهاد من أعظم ما حيييهم به يف الـدنيا ويف الـربزخ ويف              : (  ِلما يحِييكُم  قال ابن القيم رمحه اهللا عن قوله تعاىل         

 قُِتلُوا  وال تحسبن الَِّذين   : اآلخرة ، أما يف الدنيا فإن قوم وقهرهم لعدوهم باجلهاد ، وأما يف الربزخ فقد قال تعاىل                  
 ، وأما يف اآلخرة فان حظ ااهدين والشهداء من حياا ونعيمهـا              ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ        

  .هـ .ا) أعظم من حظ غريهم 
 بعد الذلّ ، وقواكم ا بعد الـضعف          يعين للحرب اليت أعزكم اهللا ا       ِلما يحِييكُم  قوله  : (  قال عروة بن الزبري     

 هـو    ِلما يحِييكُم  : (  قال ابن إسحاق والواحدي وغريهم من املفسرين         ،ومنعكم ا من عدوكم بعد القهر لكم        
إذا دعاكم إىل إحياء أمركم جبهاد عدوكم يريد إمنا يقوى باحلرب واجلهاد ، فلو تركوا اجلهاد                : ( قال الفراء   ، ) اجلهاد  

ال يدع قوم اجلهاد يف     : ( قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف خطبته          ، هـ  .ا) ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم      
  .) سبيل اهللا إال خذهلم اهللا بالذل 

 وهذا هو الواقع ما صارت األمة هلذا املستوى من الذل ، حىت وصل م األمر من شدته أنه ال يستطيع أحد أن يكفِّـر                
 كلها سواًء سياسياً أو     نا يتصرف يف أمور   ناال الدعاء عليهم على املنابر وغري ذلك ، بل وصل األمر إىل أن عدو             الكفار و 
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 وال يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عـن        :  فحدث وال حرج قال تعاىل       حماربتهم للدين اقتصادياً أو اجتماعياً ، أما      
اعوا ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة وأُولَِئـك                 ِديِنكُم ِإِن استطَ  

روا ِمن أَهِل الِْكتاِب    ما يود الَِّذين كَفَ    :  وأما حسدهم يف سائر األمور فقال تعاىل          أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ    
 وهـاهم    وال الْمشِرِكني أَنْ ينزلَ علَيكُم ِمن خيٍر ِمن ربكُم واللَّه يختص ِبرحمِتِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظـيمِ                  

  .ه أعداء اهللا اليوم قد زادوا يف تكشري أنيام يف عداوم لإلسالم وأهل
إذاً ال ميكن أن يرجع لألمة عزا إال باجلهاد والنكاية بالعدو ، وهذه هي وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن جاء يزور                       

قال رسول اهللا صـلى اهللا      : مريضاً ، أخرج أمحد وأبو داود بسند صحيح عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال                  
  " .اللهم اشف عبدك ، ينكأُ لك عدواً أو ميشي لك إىل الصالة : يضاً فليقل إذا جاء الرجل يعود مر: " عليه وسلم 

وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بااهدة بالسيف واللسان ، أخرج أمحد بسند صحيح أن كعب بن مالك حني             
ن اهللا تبارك وتعاىل قد أنزل يف الشعر        إ: أنزل اهللا تبارك وتعاىل يف الشعر ما أنزل ، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال                 

  ." إن املؤمن جياهد بنفسه ولسانه : " ما قد علمت ، وكيف ترى فيه ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
القرآن واجلهاد حتىي به القلوب احلياة الطيبة ، وأعظم من قام ذين األمرين إلعالء كلمة التوحيد هو سيد ولـد آدم                     ف 

  .ه وسلم ومعه صحابته األطهار رضي اهللا عنهم أمجعني صلى اهللا علي
فروسية العلم والبيان ، وفروسية الرمي والطعان ، وملا         : والفروسية فروسيتان   : (  قال ابن القيم رمحه اهللا يف الفروسية        

البالد بالـسيف  كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل اخللق يف الفروسيتني فتحوا القلوب باحلجة والربهان ، و  
والسنان ، وما الناس إال هؤالء الفريقان ، ومن عدامها فإن مل يكن ردءاً وعوناً هلما فهو كَلٌّ على نوع اإلنسان ، وقـد              

                  لـم  أمر اهللا سبحانه وتعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم جبدال الكفار واملنافقني ، وجالد أعدائه املشاقِّين واحملاربني ، فع
جلالد من أهم العلوم ، وأنفعها للعباد يف املعاش واملعاد ، وال يعدل مداد العلماء إال دم الشهداء ، والرفعة                    أن اجلدال وا  

  .هـ .ا) وعلو املرتلة يف الدارين ، إمنا هي هلاتني الطائفتني وسائر الناس رعية هلما منقادون لرؤسائهما 
  

ني ؛ سالح العلم وسالح اجلهاد تأسياً بسيد األولني واآلخرين الذي ويف اخلتام نسال اهللا أن جيعلنا ممن قام ذين السالح  
أرغم اهللا به أنوف الكافرين ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا رهباناً بالليـل أسـوداً                      

  .بالنهار وسلم تسليماً كثرياً 
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  ريق جهادناماضون يف ط
  

 براهيم بن محمد الصالحإ: شعر 
  

أملَّخطــب ــدموع ســجام ــه ال   ل
  مـن ديـاري حمنـةٌ      يف كل صـقعٍ   

 حىت بالد الـوحي صـار يـسوسها       
 فتحوا ـا للكفـر أكـرب مركـزٍ        
 أما السجون فحـظ كـل موحـدٍ       
 كيف السبيل إىل الرجـوع ـدنا      
 جــرد حــسامك باجلهــاد تعيــدنا
 واحلق بركـب البـاذلني نفوسـهم      

 ال أرض الـوحي إن جهـادهم      أبط
 مل يقبلــوا بالــذل يــسكن أرضــنا
 مل يقبلــوا بــالكفر صــار معشــشاً

  قـدموه مرابطـاً    كم مـن شـهيدٍ    
  أو مقــرٍن أو خالــٍدمــن يوســٍف

ــاالً ــدماضــربوا مث ــة بع   للكرام
 غابوا وما غابـت حماسـن فعلـهم       
 تركوا ا األبطـال بعـد رحيلـهم       

 من الدعي وأعلنوا  "  األمان "رفضوا  
  حتـت ظــل ســيوفنا عـشنا بعــزٍ 

 ماضون لكـن يف طريـق جهادنـا       
  

  ــد فاــن ــتبد رك ــالم واس   ظ
ــاذلٌ ــةٌوختـ ــام وحثالـ   ولئـ

 ــام ــم فئ ــق اهللا ثَ ــر خل ــن ش  م
ــام  تلــك القواعــد للجيــوش مق
       ا كـأس العـذاب يـسام يسقى 
         إذ ليس فيـه سـوى الـنيب إمـام 
 ــالم ــاك ك ــدي هن ــز ال جي  للع

ــدةٌ  ــصان عقي ــا ت ــامكيم   وذم
ــاد   ــم اجله ــةٌنع ــنامعزمي   وس

ــةٌ  ــدنس كعب ــرامأو أن ت   وح
حــول الــديار أمــيط عنــه لثــام 
         قد كـان ال خيـشى لديـه محـام 
     كانوا األسـود إذ الـصفوف حلـام 
ــر التخــاذل والنفــاق زحــام  كث
 ــام ــة وعظ ــربتها مهج ــد أش  ق

  ــارك ــاه مع ــل من ــامك   وقت
  ــالم ــون س ــة ال يك  أن ال دني
        كيف القبـول بـأن نـذل نـضام 

 يـب ِصـدام   لن نستكني ولـن يغ    
  

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٤٩  ٤٩ 

  على خطا أبي هاجر يا فتاة اجلزيرةعلى خطا أبي هاجر يا فتاة اجلزيرة
  بنت األزور: بقلم 

  :وبعد .. بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على قائد الغر احملجلني وعلى آله والصحب أمجعني  
  ..السالم عليِك ورمحة اهللا تعاىل وبركاته ..  اإلسالم عامة وإىل فتاة اجلزيرة خاصة إىل فتيات

  ..أكتب رساليت لِك وكلي أمل أن ترعيين مسعك وتسمعيين جوابِك .. اه أخت
إن اجلهاد يا أختاه هو ذروة سنام الدين وهو ماٍض إىل قيام الساعة كما أخربنا سيد البشر وإمام ااهدين صلى اهللا عليه                 

  " .رين إىل يوم القيامة ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاه: " قال صلى اهللا عليه وسلم .. وسلم 
ولقـد  .. وشاهدنا مصارع العشاق يف ساحات الرتال       ، لقد رأينا كيف يتسابق الفرسان إىل ميادين الشهادة         .. أختاه  

ورأينا كيف أغارت ثلّة مباركةٌ من شباب اإلسـالم املبـارك علـى             ،  ] اهللا أكرب [ مسعنا هتافات التكبري تعلوا مدوية      
تعجـب  .. وتقربوا إىل اهللا تعاىل بعمليات جهاديٍة يف أعدائـه          ، عسكرام يف جزيرة العرب     مستوطنات الصليبيني وم  
  .. وأولياءهم املؤمنني وتغيظُ الكفّار

  ..فما أحوج األمة إىل أمثاهلم خاصة يف هذا الزمن .. فلله درهم من شباب جماهد صادق ال خياف يف اهللا لومة الئم 
  !!ن جيوبون بالد احلرمني بكل حرية ومحاية وحنن نرى األمريكا! كيف ال ؟
  !! ومنها خرجت اجليوش الصليبية لدك وضرب املسلمني يف مشارق األرض ومغارا !كيف ال ؟
   !! والقيادة والسيطرة للحرب الصليبية كانت من أرض احلرمني!كيف ال ؟
ويعيـث  ،  فساداً يف أرضنا الفلسطينية      واملسلمون كل يوم ان كرامتهم ويذل دينهم حني يعيث اليهودي         ! كيف ال ؟  

فيقتل ويدمر البيوت واملزارع ويقتل     .. ويعيث الروسي فساداً يف أرضنا الشيشانية       ، األمريكي فساداً يف أرضنا العراقية      
مث يأيت ليمـتص وينـهب      ، يقتل األطفال والرجال والنساء والشيوخ وااهدين البواسل        ، إخواننا أن يقولوا ربنا اهللا      

الثروات يف أرضنا فنعمل على خدمته ومحايته وحراسته بل نعمل على نصرته وتأييده ومساعدته والبحث له عن أعذار                  
حىت يعود نشيطاً إىل أرضنا املغتصبة فيستكمل مذاحبه وجمـازره مبباركـة            ، وأسباب تدفعه إىل االستمرار يف وحشيته       

  !! ومشاركة منا 
  !ما هو موقفك يف هذه القضية إزاء التخاذل العاملي هلا ؟ أين صوتك يا أختاه ؟.. يدة ويا أخت العق.. فيا فتاة التوحيد 

وعن عـرض أخواتـك     ، وأنِك لست مسؤولة عن دماء إخوانك اليت جتري كاألار          ، ال تعتقدي أن األمر ال يعنيك       
  ..وعن صيحات الثكاىل وأنني اجلراح ، الطاهرات 

  .. للسؤال جوابا فأعدي.. فواهللا إنك ملسؤولة عنهم 
  !فإىل مىت يا أختاه نتجرع مرارة الذل واهلوان ؟

  ..وأمريكا تنحر األمة اإلسالمية يف عقر دارها ومبرأى ومسمع أبنائها ! إىل مىت ننتظر ؟
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  ..وأعداء اهللا ال ينتظرون ! إىل مىت ننتظر ؟
  !مىت تعلنينها مدويةً يا أختاه ؟

وأن العدوان على املسلمني وعلـى      ، ب واألمريكان أن األمة اإلسالمية جسد واحد        مىت نعلنها للعامل أمجع ولعباد الصلي     
قلوبا تعـشق املـوت يف      .. وأن هناك قلوبا تأىب الذل واهلوان       ، مقدسام سيجد رداً يف كل شرب من أرضنا اإلسالمية          

  .قلوبا على موعد مع الشهادة .. سبيل اهللا 
كما أعلنتها خنساء فلـسطني وكمـا       .. لقد آن لك األوان أن تعلنيها مدوية        .. يدة  ويا أخت العق  .. فيا فتاة التوحيد    

  :أعلنتها خنساء الشيشان وكما أعلنتها خنساء الرافدين وكما أعلنتها خنساء الكنانة 
  

 يــا أيهــا الرومــان مهــالً إننــا
 أرض اجلزيرة لن تكـون مبـأمنٍ      
 ولسوف نسقيكم كؤوساً أترعـت    

 لـيكم ولسوف نغلظ يف الكالم ع    
 ولسوف نسحقكم بسيف جماهـدٍ    

  

       بالسيف منضي والزمـان طبـاق 
ــاق ــها خف ــليبكم يف أرض  وص
ــاملوت واإلذالل فهــي دهــاق  ب
 ــاق ــذّلٌ ونف ــرأب خم  وإن اش
ــساق ــنيب وجــه ين ــدى ال  

  

  

  ..نريد أن نسمع صوتك ونرى موقفك يا خنساء اجلزيرة 
  !؟ ري يف هذه املعركة؟ وما هو دو وما هو دوري يف هذه احلرب..  قد تقولني

، دورك هو إعداد ااهدين والقادة والتضحية بالزوج  ومؤازرة ااهدين..  فدورك أيتها األخت هو حتريض املؤمنني
، ونشر روح اجلهاد وحب الشهادة والتضحية هللا  ، وتقريعهم ولومهم على القعود والولد والوالد ودفعهم إىل اجلهاد

واقرأي كتاب ..  ودورك هو بذل ما متلكني من املال يف سبيل اهللا للمجاهدين..   وأقاربكيف جمتمعك وبني أخواتك
  .. دور النساء يف جهاد األعداء لتتعريف على دورك يف نصر الدين وتقومي به:  الشهيد العيريي

  :ولكن بلون الدم وريح املسك نقول هلم .. نعلنها للعامل أمجع .. فهيا يا أختاه 
ستسري القافلة رغم أنـف  .. ولن يعيقها مرتد أو متخاذل ، سالم سائرة ولن يوقف سريها عدو هللا أو خائن إن قافلة اإل 

  ..ورغم أنف أمريكا وأذناا ، عباد الصليب 
  ..ستسري القافلة إىل جنة عرضها السموات واألرض بإذن اهللا 

  .. حمالة فهي سائرة ال.. ستسري القافلة غري مكترثة بقلة ركاا أو كثرم 
فإما نصر يفرح به املؤمنون ، وإما جراح تفجر يوم القيامة دماً لونه لون الدم ورحيه ريح املسك ، وإما شهادة يتمناهـا                       

فالقافلة تسري والوقت يدركنا والنصر قريب وقد خاب من خسر االنضمام إىل القافلة ومل يكن له يف نصر                  ، املخلصون  
  :ونعلنها للعامل أمجع .. اً فلنضع أيدينا مع، دين اهللا سهم 

  ] على خطاك أبا هاجر حنن سائرات [
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  .في هذه الزاوية يجيب الشيخ عبد اهللا بن ناصر الرشيد على األسئلة الواردة على بريد المجلة 

  :علمًا بأن اإلجابة عليها ستكون حسب الترتيب الزمني لوصولها 
  

א א :א"אא "
 ذلك و يف تلك     يلك اإلمكانيات املادية اليت تقتض    ما يقرر شخص أن يقوم بعمل يبتغي به وجه اهللا ولكنه ال مي            عند

 له قد أعطاه بعض املال أمانة عنده أو أعطاه صديقه أو قريبه بعض املال ليـشتري          اً أو قريب  اًاللحظة تذكر أن صديق   
املال يف العمل الذي يريد به وجه اهللا ولكنه ال يريـد أن             له شيئاً يطلبه وكان يف نية الشخص أن يقوم بصرف هذا            

خيرب صديقه أو قريبه خشية لعدم موافقته أو كان متأكداً من عدم موافقته فقرر صرف املال لوجه اهللا بدون علـم                     
بـه  صديقه أو قريبه وأخذ على عاتقه أن يقوم بعد ذلك خالل فترة معينة بتدبري املال الذي أخذه من صديقه أو قري                    

ها قـام   ئ إذا قام بتدبري املال خالل تلك الفترة أو قبل انتـها           يقه مبا قرره طوال تلك الفترة حىت      دون أن يعرف صد   
 صديقه مبا فعله أم ال ما حكم من يفعل ذلـك أرجـو              يبإرجاع األمانة لصديقه وأخربه مبا فعل باملال وسواء رض        

   .اإلفادة
   على الكفار والطواغيت ويسدد رميكم إنه مسيع قريب جميب الدعاءوجزاكم اهللا خريا وأسأله سبحانه أن ينصركم

   .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  

  ..األخ اجلهادي سلمه اهللا ووفقه جلهاد أعداء اهللا
بيدك إالَّ ، فال جيوز أن تتصرف يف ماٍل هو أمانةٌ ﴾إنَّ اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها﴿: يقول اهللا عز وجلَّ

واملال إن كان أمانةً ال يؤذن لك يف التصرف فيه أصالً، وإن كنت وكيالً يف شراء عند االضطرار الذي يبيح أكل امليتة، 
شيء ذا املال فلم يؤذن لك إالَّ فيما وكِّلت فيه، أما إن كان لك مالٌ بقدر هذا املبلغ يف مكاٍن آخر تستطيع الوصول 

ة صديقك أو قريبك، واحتجت إىل استعمال املال الذي يف يدك ألنه أقرب؛ فمن أهل العلم من إليه قبل وقت حاج
  : أجاز التصرف مبا معك ألنَّ األموال ال تتعين بالتعيني عنده، والصواب أنَّ املال يتعين بالتعيني ألمرين
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د، واحملفوظ واملُحرز، وما هو يف مكاِن أمٍن وما هو أنه خيتلف بالوصف فمنه احلاضر والغائب، والقريب والبعي: األول
يف أرض حرٍب، والتسوية بينها تسوية بني املُختلفات، ومن له مال يف مكاٍن أمٍني ال يرضى أن يبدل مباٍل يف مكان 

  .فًاخوٍف، ومن له مالٌ قريب ال يرضى إبداله مباٍل بعيد حيتاج الوصول إليه إىل وقٍت ومال وقد يكون طريقه خمو
أنَّ القول بعدم تعينه بالتعيني يوجب التسوية بني العِني والدين، ويتفرع عليه انعدام الفرق بني الوديعة والدين تبعا : الثاين

إللغاء الفرق بني ما يف الذِّمة وما يف اليد، ويلزم من إلغاء هذا الفرق أن يلغى الفرق بني األمني والضامن أو يجعل 
  .أمينا واألمني ضامناالضامن 

إنَّ املدين لو تلف املال يف يده بقي الدين يف ذمته ألنه اقترض ماالً لريد بدله ال لريد عينه، : ولتوضيح هذا الفرق يقال
فصار املال التالف من ماله ألنه لو اكتسب به كان الربح له فكذلك لو تلف فالتلف عليه واخلراج بالضمان، أما 

ملُستودع فإنه ال يضمن ما مل يفرط، ألنه مل يأخذ املال لنفسه بل حفظه على صاحبه، والتزم أن يرد عينه ال بدله، ولو ا
زادت قيمة الوديعة ما كان له منها شيء، وإنما خراجها لصاحبها فالضمان عليه، وال يمكن التسوية بني هذه األحكام 

  .املُختلفة
ي يف يدك لو تلف بغري تفريٍط منك، وال استعملته إالَّ كما أذن لك الذي وكَّلك فإنك ال تضمن شيئًا وهذا املال الذ

، فليس لك أن تستعمله ولو كنت عازما على أن تضع ألنك فعلت املأذون لك فيه، وما تولَّد عن املأذون غري مضمون
  .مكانه ماالً لك يف مكاٍن آخر

وبني هذا الرجل أن تأخذ من ماله فال يغضب لو علم، وهذا يكون يف املال اليسري غالبا فال إالَّ إن جرت العادة بينك 
وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت ﴿: بأس بأخذه كما قال تعاىل

لكم أو بيوت خاالتكم أو ما إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوا
وقد تكون العادة بذلك جاريةً بني الرجل وقريبه، أو الرجل وصديقه، أو الرجل ومن ، ﴾ملكتم مفاحته أو صديِقكم

 وكيل الرجل على شٍي من شأنه، كما قال علي بن أيب ﴾أو ما ملكتم مفاحته﴿: يوكِّله على بعض شأنه فإنَّ معىن قوله
.  ويشرب اللنبمِر له أن يأكل من ذلك الطعام والتفرخص اهللا،  الرجل يوكّل الرجل بضيعتههو :طلحة عن ابن عباس

انتهى، فإن جرت العادة يف الوكيل أن يأخذ الشيء اليسري لبعض حاجته املعتادة كاألكل والشرب، وأن يتزود من 
ى اإلذن اللفظي، وعلى هذا يتخرج حديث الوقود ملركبه وحنو ذلك فال جيب االستئذان فيه، إجراًء لإلذن العريف جمر

  .عروة بن اجلعد يف تصرف الفضويل، فهو مأذونٌ له عرفًا يف مثل ما فعل، واهللا أعلم
وال جيوز أخذ أموال الناس ملصلحة اجلهاد أو الدعوة أو غريها إالَّ الزكاة الواجبة، وما حيتاجه من املال ألداء العبادات 

ج واجلهاد وغريها، أما ما فوق ذلك فال حيلُّ إال بطيبة نفٍس، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا املفروضة عليه كنفقة احل
من : "عليه وسلم حيتاج إىل جتهيز اجليش وعنده أغنياء الصحابة فلم يلزمهم مبا فوق الزكاة، بل كان يرغِّبهم فيقول

م أمري عليهم وأمره نافذٌ فيهم لو كان هذا مما ميلكه األمري، مع أنه صلى اهللا عليه وسل" يجهز جيش العسرة وله اجلنة
  فكيف مبن ليس لك عليه إمرةٌ وال واليةٌ من الواليات؟
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وال يستثىن من هذا إالَّ حال الضرورِة احلقيقية اليت يقدرها أهل العلم بالشرع واملعرفة بالواقع من ااهدين فيجوز أخذ 
 يف أوِل وقٍت يستطيعون فيه الرد، فإن كان أُخذ للجهاد فيجب رده من عامة مال املسلمني املال للضرورة وجيب رده

  .من أموال اجلهاد أو غريها مىت زالت الضرورة، واهللا أعلم
وأما استئذانك صاحب املال فهو واجب عليك إن أردت اقتراض ماله لتبذله يف اخلري الذي أردت، ولكن ال يلزمك أن 

ه بوجه املال ومصرفه، بل تكتفي بأن تقترض منه املالَ وال يلزمك أن تفرق بني اقتراضك حلاجٍة من الدنيا خترب
واقتراضك لتبذل املال يف وجوه النفقات املشروعة، فإن أىب أن يقرضك حتى يعلم ما حتتاج املال فيه، فلك أن توري إن 

  .كان يف ذلك مصلحةٌ راجحةٌ، واهللا أعلم
تقوى اهللا :  أردت عمالً صاحلًا وقصرت عليك النفقة فاستعِن اهللا عز وجلَّ واحذر خمالفة أوامره، وعليك بأمرينوإذا

: والبعد عما حرمه، والتوكُّل عليه فيما عزمت عليه من الطاعات،  فإنَّ تيسري اهللا عز وجل مقرونٌ ما كما قال تعاىل
فهذا يف أمور ، ﴾ه من حيث ال حيتسب ومن يتوكَّل على اهللا فهو حسبه ويرزقومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ﴿

  الدنيا واحلاجة إىل الرزق، فكيف مبن يريد املال للجهاد يف سبيل اهللا وسائر وجوه الرب؟ 
واعلم أنك إن صدقت اهللا صدقَك ويسر لك أمرك، وإن مل حيصل ما أردت فإنَّ ثوابه لك كامالً، ففي البخاري من 

إنَّ باملدينة لرجاالً ما سرمت مسريا وال قطعتم : "ديث أنس، ومسلم من حديث جابر أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قالح
، يريد أنهم معهم يف الثواِب لصدق إرادم مع عجزهم ومن كان هذا حاله "واديا إالَّ كانوا معكم؛ حبسهم العذر
اب الشهادة اليت تقدمي النفس هللا وإسالم السلعة إليه ثبت فيه هذا الفضل؛ فقال كتب اهللا له الثواب كامالً، بل حتى ثو

من سأل اهللا الشهادة بصدٍق بلَّغه اهللا منازل الشهداء وإن مات : "النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف صحيح مسلم
هللا يطلب املوت مظانه ويسعى جماهد يف سبيل ا: ، وال ميكن أن يصدق يف سؤال الشهادة إالَّ أحد رجلني"على فراشه

يف السبب القدري لنيلها وهو قتل أعداء اهللا، أو حمبوس عن اجلهاد معذور يف تركه يتمنى لو قدر عليه فيجاهد يف سبيل 
وال على الَّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم ﴿: اهللا لينال الشهادة، كما هو حال الذين قال اهللا فيهم

ااهد؛  هذا حاله وهو يتمنى اللحوق بت، فمن كان﴾ليه تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقونع
  .فهما يف األجر سواء

  

אמ מא  :א
 أخرى  جتربةكان يل جتربة سابقة يف أرض جرياننا وأنا اآلن على أبواب يل عندكم حاجة ونصيحة لعلكم تساعدوين

وجزاكم اهللا كل خري ، عضدي ولكن ما رأيت يف جتربيت األوىل كان أمراً صعباً وهي تفت من، يف أرض بعيدة
  .ومحاكم
هللا، اجلهاد عبادةٌ من العبادات، وشريعةٌ من شرائع اإلسالم، وقد فصل اهللا يف القرآن األعذار اليت تبيح ترك اجلهاد احلمد 

ة املفروضة، وبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما نزل اهللا من أمر اجلهاد بيانا شافيا، كما مع عدم ذكر أعذار الصال



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٤  ٥٤ 

أنَّ املنافقني اعتذروا عن اجلهاد جبملة أعذاٍر، حكاها اهللا عز وجلَّ يف كتابه مفصلةً وأبطل احتجاجهم ا، وقُصت علينا 
  .يف السرية وصحيح السنة

 الناس من أعذاٍر اليوم يعود إىل نوٍع من هذه األعذار، إما األعذار الشرعية وإما أعذار املنافقني، وقلَّ أن فكل ما يذكره
جتد عذرا من أعذار الناس إالَّ وجدته يف كتاب اهللا إما بالنص وإما بوجٍه من وجوه الداللة تضمنا أو التزاما، أو بداللة 

فى على أحٍد، وأصحاب األعذار الشرعية قليلٌ يف الناس زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم القياس وقد تظهر ألحٍد وخت
  .وبعده وأكثر الناس بني قادٍر مستطيٍع أو ممن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

د ليس جتربةً يجرا، بل هو فريضةٌ واألخ السائل سدده اهللا ووفقه مل يذكر العذر، ولكن على املسلم أن يعلم أنَّ اجلها
كلف ا املؤمنون مع كونه كُرها هلم، فليس إليه اختيار املضي يف اجلهاد أو العزوِف عنه وإنما هو عبد شأنه الوقوف 

ك ليس له عند أحكام سيده، كما أنه ليس له الرجوع عن الصالة والصيام والزكاة إالَّ بعذٍر من األعذار الشرعية، فكذل
  .القعود عن اجلهاد إالَّ معذورا بعذٍر من األعذار الشرعية

وقد يتعذِّر عليه اجلهاد يف جبهٍة من جبهاته أو جهٍة من جهاته، ويكون مستطيعا له قادرا عليه يف مكان آخر، فال 
  .يسقط عنه اجلهاد ما دام يستطيع أن يؤدي فرض اهللا عليه يف مكاٍن من األرِض

سلم أن يستعني اهللا عز وجلَّ يف أمره كلِّه، ويسأله التيسري وحيترز من الذنوب واملعاصي فإنَّ العبد يحرم اخلري وعلى امل
قيدتنا ذنوبنا، واجلهاد أثقل : الكثري بذنٍب رمبا استهان به، وملَّا شكا رجلٌ إىل احلسن البصري ثقله عن قيام الليل قال له

، ولذلك كان املنافقون يقومون إىل الصالة كساىل أما اجلهاد فلم يكونوا ينفرون إليه بل من قيام الليل على النفوس
  .يلتمسون األعذار للقعود

والشيطان يلبس على العبد بأنواع خمتلفة من الشبهات، فإذا خوفه من أوليائه املشركني فلم يرهبهم، خوفه الطريق إىل 
، وكما ﴾وقالوا ال تنفروا يف احلر﴿: ر وبعد الطريق، كما ذكر اهللا عن املنافقنياجلهاد وما فيه من املكروهات كاحل

، ورمبا أتاه من جهة العزة باإلمث واالستكبار إذا مل يؤخذ برأيه يف أمٍر من ﴾ولكن بعدت عليهم الشقَّة﴿: ذكر عنهم
، ﴾ كان لنا من األمر شيٌء ما قُتلنا هاهنالو﴿، ﴾لو أطاعونا ما قُتلوا﴿: األمور فيقول إذا أُصيب املسلمون مبصيبة

كما قال ابن أيب ملَّا مل يؤخذ برأيه يف أحد، فمىت التفت العبد إىل شيء من هذه اخلطوات صرفه الشيطان عن اجلهاد، 
 اهللا تيسري ومىت استعان باهللا واستعاذ به وعزم على الرشد وتوكَّل على اهللا يسر اهللا له أمره، فانفر إىل اجلهاد واسأل

 األمور، نسأل اهللا لنا ولك التوفيق ملا حيب ويرضى وأن ميسكنا بالعروة الوثقى، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة واجلهاد
  .ويرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، وخيتم لنا بالشهادة يف سبيله

  
  

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٥  ٥٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ل معبرة عن مشاعر جياشـة تجـاه        هذه الزاوية وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائ        
  . النفع الجهاد والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل

א  א :א
  ..ن يف سبيل اهللا بسالحهم وأقالمهم اإلخوة األعزاء ااهدي

  .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
واالحتـساب عنـد اهللا     ، وحسن العمـل      نتم فيه من اخلري العظيم    أكم يف اهللا ، وأننا نغبطكم على ما         يعلم اهللا أننا حنب   
ن  وأ ، والعمل الـصاحل   وأننا واهللا ندعو اهللا لكم يف األسحار واألوتار أن يثبتكم على القول الثابت ،              ،سبحانه وتعاىل   

ن ال يكلكم إىل    وال ، وأن يصلح لكم شأنكم كله ، وأ        وفقكم خلري األعمال واألق   وي،  يصرف عنكم األمساع واألبصار     
 من عنده باملـال     ن يتوىل برمحته مددكم    وأ ، ن ميكنكم من أعدائكم وال ميكن أعداءكم منكم        ، وأ   عني أنفسكم طرفة 
  . نه مسيع جميب إوالرجال والعتاد

ن منكم فيمن عنده من الـشهداء وأ      شهد  سأل اهللا أن يتقبل من است     أين أقول ملن بقي من اإلخوة الستة والعشرين ،          إو
ن يشفي كل مكلوم  وأسر منكم ، النبيني والصديقني والشهداء ، وأن يفك أسر من أُ       يبلغهم جنات الفردوس األعلى مع    

ن يصرف عنه كيـد  يه ومن خلفه ومن فوقه ومن حتته وأ من بني يدن حيفظ من بقي منكم مطارداً ، وأ  منكم أو جمروح  
ن يرزقكم الثبات والسالح وقوت العـيش واألمـن يف           ، وأن يوفقه ألحسن مما يعمل ، وأ        رينومكر املاك  ، الكائدين

  .  غري اهللاسربكم فال ختشون أحداً
، يدعو لكـم بالنجـاة        يف وسائل اإلعالم    ، منشورةً   صوركم من حمبيكم وحميب اجلهاد     كم أن كل من يرى    وإننا نبشر 
وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَرواْ ِليثِْبتوك أَو يقْتلُـوك أَو يخِرجـوك              عاىل هذا يتجلى قول احلق تبارك وت      ، وىف  والتمكني

اِكِرينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميو  .  
  

  :جمليت اجلهاد والبتار حفظهم اهللا  القائمني على .. إخويت يف اهللا
 ممنت  - وأنا منهم  -ليكم اآلن   هاد يف أفغانستان والبوسنة واهلرسك وتعذر وصوله إ       إن كل حمبيكم ممن فام ركب اجل      

  . هذين اإلصدارينشد االمتنان ويشكر لكم جزيل الشكر على ما قدمتموه من خالل لكم أ
  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٦  ٥٦ 

אא  :א
  

 عــرف العــدو بــأن قــوميإذا 
ــوم ــد ي ــومهم أو بع ــاروا ي  أغ

 ليـوم اسـتبيحت   وهاهي دجلة ا  
ــا  ــار غزون ــدري أكف ــا ن  فم
 وقالوا قد رفعنـا الظلـم عـنكم       
 ولكـن حكمـة البـاري جتلــت   
ــا  فكانــت حــرم خــرياً علين
 وهاهم أهل دجلـة حـني ثـاروا       

 أجدت الطعـن فـيهم     أبا مصعب  
همــر ــاصفمط ــوت يف رص   مب

ــاقطع  ــدو اهللا ف ــن واىل ع  وم
 وإن قال اجلبـان أسـأت صـنعاً       
ــايل  ــراعاً للمع ــومي س ــا ق  في

ــبٍهوال ــذِّ ش ــوا خت  لكم ومتح
 وهاهي سـورة األنفـال تـدعوا      
ــاً ــا صــلوا مجيع  وخــري ختامه

  

ــاء    ــاد وانتم ــن جه ــوا ع  ختل
  عـداء  من مـن  على من كان يـأ    

 الـدهاء  ما جـرى أهـل       فأعىي
 نــاء الِفالقريــب مــنأم اجلــار 

ــشكر أو ومل ــع ب ــزاء  نطم  ج
 بكشف الزيف والقـول اهلـراء     

ـ   ف العـدو بـال مـراء      ِربأن ع 
 الفـضاء   شـهب  كأسد الغاب أو  

 الــسماء جــزاك اهللا مــا فــوق
ــشتاء ــل ال ــن وب  أحــب إيل م
ــاء ــاق حــصراً للوب  مــن األعن

 األدعيــاء فــال حتفــل بــدعوى
ــاء  ــة بالبك ــصر األحب ــا ن  فم
ــسناء ــات ال  مــن األذهــان آي

ــع  ــيوف اهللا يف رف ــواء س  الل
 الـسماء  على املختار يف مـؤوى    

 
  

  
א   :א

  .. وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا
، وأسأل اهللا لنا ولكم الثبات على هـذا الطريـق           ،   رفعتم رؤوسنا    من   إخواين ااهدين أحييكم وأحي جهادكم يا     

  .ايد املنيع الذي قتل يف املواجهة البارحة   القائد الشيخ عبداستشهادوأحب أن أنقل لكم تعازينا يف 
  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٧  ٥٧ 

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وجعل ما تقوم     بارك اهللا فيك وسدد خطاك        وما تقوم به من أعمال خرية ،       ل عملك واص: األخ ابن الغافقي     
  .به يف موازين حسناتك 

أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وجزاك اهللا خرياً على دعواتك ، ونسأل اهللا أن ييسر لك اللحوق بالغرباء               : األخ شنقيطي   
  . ااهدين يف سبيل اهللا

نشكرك على املعلومات القيمة اليت أرسلتها إلينا حول إخواننا املسلمني وااهدين يف تلـك   :  الفرنسياألخ سيف اهللا    
يف هذه املرحلة من الصراع مع العدو الصلييب أن تركَّز اجلهود على قتاله ليكون               ، وأما قتال املرتدين فالَّذي نرى      البالد

لعراق وفلسطني وجزيرة العرب وغريها من البالد فيكون اجلهاد         املسلم صفا واحدا مع إخوانه ااهدين يف أفغانستان وا        
  . ، مث تطهري البالد من املرتدين وإقامة الشريعة ضد العدو املشترك أوالً

،  نعتذر إليك عن عدم استطاعتنا ضم الراغبني يف االلتحاق بسرايا ااهدين عن طريـق الربيـد               : األخ أبو الدحداح    
والبحث عن الطريق إىل ااهدين سواًء هنا أو يف العراق ، وإن مل يتيسر لك ذلك فاستعن باهللا                  اجتهد يف إعداد نفسك     

وأكثر من دعاء اهللا عز وجـل وسـؤاله        ، وقدم قربانك من العلوج يف كل مكان        ، م خطتك   وأحِك، وامحل سالحك   
  . التيسري
" البـالتوك  " إلخـوة يف املنتـديات أو عـرب     تستطيع أن تطلب ما تريد من إصدارات من ا        :] مل يسم نفسه     [األخ  

  .وستجدها بإذن اهللا 
سبق وأن عملت الة لقاًء مطوالً مع الشيخ عبد اهللا الرشود يف عددها الثالث فبإمكانـك                : األخ أبو باسل التميمي     

  .الرجوع إليه ، بارك اهللا فيك 
وطلباتـك  أهاليهم ، وحنن مهتمون مبالحظاتـك      بارك اهللا فيك على حرصك على ااهدين و       :  األخ جهيمان العتييب  

ونرجو أن يقدر إخواننا مراعاتنا لبعض الظروف األمنية والسياسية وحتركنا بقدر ما يتوفر لنـا مـن                  ،   جزاك اهللا خرياً  
  . عرب الربيد فإننا نعتذر عن عدم استطاعتنا ذلك حالياً لسرايا ااهدين، وبالنسبة لالنضمام  إمكانيات

جزاك اهللا خرياً على تنبيهك ، ولعلك قرأت يف العدد املاضي يف زاوية رسـائل وردود                : بد اهللا ناصر اإلسالم     األخ ع 
، " اجلهاد أون الين    " توضيحنا بأن األخ عبد الرمحن الراشد الذي يكتب يف جملة صوت اجلهاد ليس هو صاحب موقع                 

  .وأن املسألة ال تعدو أن تكون تطابق أمساء 



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٨  ٥٨ 

أسئلتك واستفساراتك أحيلت إىل اللجنة الشرعية وستجد اإلجابة عليها بإذن اهللا           : اء هللا من أرض الشام      األخ الكربي 
أما أسئلتك العسكرية فستجد اإلجابة عليها بإذن اهللا يف معـسكر البتـار ،              " فاسألوا أهل الذكر    " مستقبالً يف زاوية    

م استطاعتنا ذلك يف الوقت احلايل ، وجـزاك اهللا          لعداإلخوة  وبالنسبة للتواصل عرب الربيد فنحن نعتذر منك ومن مجيع          
  .خرياً على ما اقترحت 

غـصة يف   " أخرجوا املشركني من جزيرة العـرب       " سيبقى قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        : األخ جليبيب الزهراين    
           م لن يستطيعوا ذلك بإذن     حلوق طواغيت اجلزيرة وعلمائهم ، ومهما حاولوا التلبيـس والتحريف وتسفيه القضية فإ

، وأما خبصوص نسخ الكتاب ونـشره علـى          ] انتقاض االعتراض [ وبالنسبة هلذا املقطع فهو منقول يف كتاب        اهللا ،   
   .الشبكة فحبذا لو اجتهدت يف ذلك واحتسبت األجر تقبل اهللا منا ومنك

بني احلني واآلخر ال تنطلي إىل علـى مـن          مسرحيات التراجعات اليت يتحفنا ا اإلعالم السلويل        " : صاكني  " األخ  
 فاحلمد هللا الذي رد كيدهم يف حنـورهم ،           وِفيكُم سماعونَ لَهم   طمس اهللا بصريته أو السماعني هلم كما قال اهللا          

مـا  ِإن وما ذكرته من اكتشاف الناس ملا يف تلك املسرحيات من أكاذيب وتندرهم ا يدل على فشلهم وهللا احلمد ،                    
  .  صنعوا كَيد ساِحٍر ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى

املعلومات اليت قدمتها قيمة جعلها اهللا يف موازين حسناتك ، استمر يف مراسلتنا بكل ما جيد                : األخ أبو رواحة التميمي     
   .أو حتليالتعندك من معلومات 

نـسأل  ، و   عظيم نسأل اهللا مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه          ما أوصيت به من الثبات مطلب     : األخ أبو الفداء    
  .أن يرزقنا وإياك الشهادة يف سبيله مقبلني غري مدبرين اهللا 

احلمد هللا الذي وفقك للحصول على الة فساهم يف نشرها وتوزيعها بني معارفك وكل من               : األخ شاب من فلسطني     
  . مثل أجر فاعله حولك وتذكر أن من دل على خري كان له

 تستطيع طلب أعداد جملة صوت اجلهاد ومعسكر البتار من اإلخوة يف املنتديات ، وستجد اإلجابـة                 :األخ السوداين   
  .بإذن اهللا يف األعداد القادمة " فاسألوا أهل الذكر " على سؤالك عن حكم تزويج أفراد الشرطة السعودية يف زاوية 

  

بالدعاء للمجاهدين يف كل مكـان بالثبـات         - شهر االنتصارات    - لشهر الكرمي يف هذا ا   إخواننا   نوصيوختاماً  
  .واإلحلاح على اهللا يف ذلك ، والنصر والتمكني 

  
 



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٩  ٥٩ 

  
  
  
 

א  א

 ساهم في طباعتها ونشرها

ـ        يعرض الكتاب يت إجابات وإيضاحات حول بعض التساؤالت والـشبهات ال
وأمهها مفهوم جزيرة العرب وما يدخل فيهـا         ، تتعلق باجلهاد يف جزيرة العرب    

 وسـقوط اجلهـاد مـع        ،  وأن ال جهاد إال يف دولـة        ، وأننا يف العهد املكي   
 وإطـالق اسـم      ،  والتجارب اجلهادية السابقة كمصر واجلزائر      ، االستضعاف

سد عظيمة واإلخـالل     وأن اجلهاد اآلن فتنة وجير مفا       ، اخلوارج على ااهدين  
ووجوب ،   وأن املستهدفني يف هذا اجلهاد هم معاهدون          ، باألمن وتفريق الكلمة  

وأن ،  والضبابية حول مشروع ااهدين الـسياسي       ،  التكافؤ يف العدد والعدة     
 وأن جنـد   ،من قام ذا اجلهاد هم جمهولون متخفون خلـف أمسـاء ومهيـة           

 ووجوب إعداد اتمع     ، رم استهدافهم الطاغوت هم عبيد مأمورون وبالتايل حي     
والتراجعـات واملتـراجعني    ،  تربوياً ومن مث الدخول يف الصراعات واحلروب        

وأخـرياً  ،  وتأثري اجلهاد على املكاسب الدعوية      ،  وأثرهم على املسرية اجلهادية     
 .شبهة تعلق الكثريين بالنتائج وتعليق العمل وتركه عليها 

 مقدمة كتابه هذا كذب وزيـف مـا أعلنـه احملتلـون        بني الشيخ رمحه اهللا يف
ـ      والذي يكـشف حجـم     ] السعودية  [ األمريكان من انسحام مما يسمى ب

مث شرع رمحـه اهللا يف      ، اخلداع الذي يتعامل به األمريكيون مع شعوب املنطقة         
بيان أهم األهداف اليت من أجلها تواجدت أمريكا يف املنطقة واليت مت التخطيط             

ذ القدم مبيناً ما متثله منطقة اخلليج العريب ألمريكا ، مث أبرز املؤلف أهـم               هلا من 
الركائز العقدية والسياسية للتواجد األمريكي العسكري يف املنطقة وهو حتقيق          

كما عرض املؤلف تعداداً للقواعـد األمريكيـة        ، ] إسرائيل الكربى   [ حلم  
يب عملها وطريقة تعاملها السريع     املوجودة يف العامل واملوجودة يف املنطقة وأسال      

ويف املقابل وضح ردة الفعل العامليـة واالسـتعدادات    ، مع مستجدات املنطقة    
  .العسكرية لوقف الغزو األمريكي ملصاحل العامل 

مث بني املؤلف رمحه اهللا يف خامتة الكتاب أن اخليار العسكري هو الوحيـد لنـا                
صادرة ثروات املنطقة والسيطرة على     ملواجهة هذه احلمالت العسكرية اهلادفة مل     

 .الشعوب فيها 
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